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Nadchodzi rewolucja 
w systemie parkowania!
PIASECZNO Radni podjęli decyzję o 

znacznym rozszerzeniu strefy płat-

nego parkowania, która obejmie 

swoim zasięgiem niemal całe cen-

trum miasta. Ale na tym nie koniec: 

za postój na największych w mie-

ście parkingach również trzeba bę-

dzie płacić. Za darmo będzie można 

parkować na obrzeżach

Koniec marzeń 
o trzeciej lidze
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, 
MKS PIASECZNO – BŁONIANKA BŁONIE 1:4
Po przegranej 1:4 z Błonianką Błonie
MKS Piaseczno marzenia o awansie do trzeciej 
ligi może odłożyć do następnego sezonu
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Odpowie za drift

Samochodem na podwójnym gazie

Pobili starszego mężczyznę

Znęcał się nad siostrą

Dwaj Ukraińcy odpowiedzą za rozbój

 Policjanci reagują na skargi mieszkańców dotyczące nielegalnych 
wyścigów na terenie miasta oraz driftu w miejscach, które nie są do 
tego przeznaczone. Aby wyłapać piratów drogowych, którzy powo-
dują uciążliwości i zagrażają bezpieczeństwu innych użytkowników 
dróg postanowili sięgnąć po nieoznakowane radiowozy wyposażo-
ne w wideorejestratory. Kilka dni temu podczas patrolowania miasta 
w rejonie ulicy Energetycznej policjanci zauważyli osobowe bmw, 
wjeżdżające na rondo obok centrum handlowego. Nagle samochód 
przyspieszył i kontrolowanym ślizgiem, przy pisku opon i w chmu-
rze dymu pokonał skrzyżowanie. Po chwili auto zostało zatrzyma-
ne do kontroli. Za kierownicą siedział 22-letni mieszkaniec powiatu 
piaseczyńskiego, który odpowie za spowodowanie zagrożenia bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym oraz używanie pojazdu w sposób 
zagrażający bezpieczeństwu. Mężczyźnie zabrano prawo jazdy oraz 
skierowano wniosek o jego ukaranie do sądu. 

 Tuż przed południem w Woli Mrokowskiej świadek zatrzymał ja-
dącego mitsubishi mężczyznę, który był pod wpływem alkoholu. 
Przybyłym na miejsce zdarzenia policjantom kierowca tłumaczył, że 
chciał wypróbować auto, bo ma zamiar je kupić. Pojazd został prze-
kazany właścicielce, a pijany 33-latek wylądował na komisariacie. Kil-
ka godzin później dyżurny odebrał informację, że jedną z ulic jedzie 
zygzakiem opel. Auto zatrzymało się przy barze z kebabami. Kiedy 
do samochodu podeszli policjanci, kierowca poinformował ich że 
wraca z pracy i wpadł do baru coś zjeść. 38-latek został zatrzyma-
ny. Miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu, nie posiadał nato-
miast prawa jazdy. Opel nie miał ważnego przeglądu technicznego 
i ubezpieczenia. Auto trafi ło na parking, a mężczyzna będzie tłuma-
czył się przed sądem. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. 

 W kwietniu funkcjonariusze zatrzymali 60-letnią kobietę i jej 19-let-
niego syna w związku ze stosowaniem przemocy wobec męża kobie-
ty. Obydwoje trafi li na 3 miesiące do aresztu tymczasowego. Tymcza-
sem policjanci nadal zbierali w sprawie materiał dowodowy. Udało się 
im ustalić, że w biciu mężczyzny uczestniczył jeszcze jeden 19-latek, 
który kilka dni temu również został zatrzymany. Mężczyzna będzie od-
powiadał za pobicie. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

 Pijany 24-latek zdemolował drzwi wejściowe w jednym z mieszkań. 
Przybyli na miejsce policjanci zatrzymali krewkiego młodzieńca i prze-
wieźli go do aresztu, gdzie spędził noc. Ustalili też, że 24-latek od kil-
ku miesięcy, będąc pod wpływem alkoholu, wszczynał awantury pod-
czas których wyżywał się na swojej siostrze. Usłyszał już zarzut psy-
chicznego znęcania się nad kobietą i zniszczenia mienia. Może grozić 
mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. 

 W maju policjanci zostali poinformowani o rozboju, do którego do-
szło w jednej z kwater pracowniczych w Starej Iwicznej. Pokrzywdzo-
ny poinformował, że do jego pokoju wtargnęło dwóch obcokrajow-
ców, którzy dotkliwie go pobili po czym ukradli kilka tysięcy złotych i 
telefon komórkowy. Po zebraniu i przeanalizowaniu materiału dowo-
dowego policjanci złożyli wizytę dwóm Ukraińcom w wieku 28 i 41 lat. 
W zajmowanym przez nich lokalu znaleziono kradziony telefon. Oby-
dwaj zostali zatrzymani i odpowiedzą za rozbój za co grozi do 12 lat 
więzienia. Na razie trafi li na 3 miesiące do aresztu tymczasowego. 

2 nr 21 (814)/2020

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 737 23 48; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek

Redaguje zespół: Tomasz Wojciuk, Adam Braciszewski,
Grzegorz Tylec,

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39 e-mail: reklama@kurierpoludniowy.pl. 
Dyrektor: Anna Staniszek, Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), 
Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak

Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 60 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów)

ISSN: 1643 - 2843

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

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

jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione 

Nadchodzi rewolucja 
w systemie parkowania!
PIASECZNO Radni podjęli decyzję o znacznym rozszerzeniu strefy płatnego parkowania, 

która obejmie swoim zasięgiem niemal całe centrum miasta. Ale na tym nie koniec: za 

postój na największych w mieście parkingach również trzeba będzie płacić. Za darmo 

będzie można parkować na obrzeżach

 Już niedługo strefą płatnego 
parkowania mają zostać objęte uli-
ce: Rynkowa, Warszawska, Puław-
ska na odcinku od Kusocińskiego 
do Kościelnej, parking przy koście-
le św. Anny, ul. Kościelna wraz z za-
toką postojową przy świątyni, ulica 
Jana Pawła II od Puławskiej do Lu-
dowej, ul. Kościuszki, łącznik przed 
urzędem gminy, ul. Sierakowskiego 
z parkingiem przy Kilińskiego, ulice 
Kilińskiego, Żabia, Wschodnia oraz 
cała Szkolna – od Wojska Polskiego 
do Powstańców Warszawy. - Propo-
nujemy rozszerzenie strefy ze wzglę-
du na liczne postulaty mieszkań-
ców – argumentował referujący pro-
jekt uchwały Włodzimierz Rasiń-
ski, kierownik gminnego wydziału 
utrzymania infrastruktury i trans-
portu publicznego. Następnie głos 
zabrał burmistrz Daniel Putkiewicz, 
który wyjaśnił że propozycje rozsze-
rzenia strefy jak również utworze-
nia płatnych parkingów mają odblo-
kować centrum miasta i sprawić aby 
było bardziej dostępne dla osób za-
łatwiających sprawy urzędowe czy 
chcących zrobić zakupy. - Strefa 
płatnego parkowania była ekspery-
mentem, który zdał egzamin – argu-
mentował burmistrz. - Dlatego teraz 
chcemy rozszerzyć ją na kolejne uli-
ce, często zablokowane przez samo-
chody, które wcześniej parkowały w 
centrum. Do tego dojdą płatne par-

kingi w centrum i bezpłatne na tzw. 
pierścieniu. Pozwoli nam to oszaco-
wać, ile osób chce parkować w cen-
trum, a ile nie musi tego robić. Dzię-
ki temu łatwiej będzie podjąć decy-
zję dotyczącą budowy wielopozio-
mowego parkingu, który jest bardzo 
drogą inwestycją. 

Mieszkańcy bloków 

powinni mieć własne garaże

 Burmistrz zauważył, że budowa-
ne od dwóch lat parkingi bezpłatne 
są dziś pełne. Dodał, że w znacz-
nej mierze zapełniają je mieszkań-
cy budowanych w centrum Piasecz-
na bloków, którzy wolą parkować 
na ulicy niż kupować drogie miej-
sce w garażu podziemnym. - Nowi 
mieszkańcy muszą widzieć, że war-
to mieć własne miejsce parkingowe 
– dodał Daniel Putkiewicz. - Al-
ternatywą będzie miejsce płat-
ne przed blokiem lub miejsce bez-
płatne w gorszej lokalizacji. 
 To samo dotyczy również 
urzędników pracujących nie tylko 
w urzędzie gminy, ale także w są-

dzie i prokuraturze. Z myślą o nich 
powstanie bezpłatny parking przy 
parku miejskim od strony ulicy Ar-

mii Krajowej. - Żeby zmieniać Pia-
seczno potrzeba odwagi – dodał bur-
mistrz. - Naszym celem jest, aby z 
miasta można było wygodnie korzy-
stać. Opłata za postój ma spowodo-

wać, aby osoba chcąca parkować nie-
co dłużej nabrała ochoty na zosta-
wienie samochodu w większej odle-
głości od centrum. Nie widzę szans, 

aby opłaty te z czasem zniknęły.
 Samochodów na pewno będzie 
przybywać, jeśli nie podejmiemy 
dziś zdecydowanych działań, grozi 
nam paraliż komunikacyjny.

Aż osiem płatnych parkingów

 Jedynie kilkoro radnych było 
sceptycznie nastawionych do za-
proponowanych przez burmistrza 
zmian. Wojciech Ołdakowski za-
uważył, że parkingi znajdujące się 
przy starostwie, parku i RCKU  są 
już teraz obłożone, więc trudno 
oczekiwać, że wszyscy chętni tam 
zaparkują. Michał Mierzwa zapy-
tał natomiast o koszty związane z 
rozszerzeniem strefy. Okazuje się, że 
dziś za jej obsługę gmina płaci 800 
tys. zł rocznie, a będzie płaciła 400 
tys. zł więcej przy czym dodatkowe 
wpływy mają wynieść około 1 mln 
zł. Po podjęciu uchwały pochylono 
się nad kwestią płatnych parkingów. 
Radni zgodzili się na objęcie odpłat-
nością ośmiu lokalizacji. Będą to 
parking przy ulicy Dworcowej, a tak-
że przy Kilińskiego, Nadarzyńskiej, 
Kościelnej (sąd i prokuratura), Zgo-
dy, Puławskiej, Jana Pawła II oraz 
Kniaziewicza. Opłata ma być pobie-
rana w dni pracujące, w godz. 6-22. 
Stawka za pierwszą godzinę postoju 
ma wynosić, w zależności od parkin-
gu, 2 lub 3 zł. Bilet dzienny ma kosz-
tować 8 lub 10 zł, tygodniowy 30 lub 
40 zł, a miesięczny – 80 zł. 

Tomasz Wojciuk

Na płatnych parkingach

w centrum miasta do 

dyspozycji kierowców będzie 

ok. 630 miejsc

Już niedługo w niewielu miejscach będzie 
można parkować za darmo 

KONSTANCIN-JEZIORNA

LESZNOWOLA

Tężnia znów działa

Strzel trzy setki i zgarnij nagrodę

 Od poniedziałku ponownie została otwarta tężnia solankowa w 
Parku Zdrojowym. Obiekt czynny jest codziennie od godz. 10 do 20. 
Bilety można nabyć w cenie 7 zł (ulgowy) i 12 zł (normalny). Z opłat 
zwolnieni są inwalidzi wojenni, kombatanci i dzieci w wieku do 3 lat.

TW

Centrum Sportu w Lesznowoli wpadło na ciekawy pomysł, mający za-
chęcić mieszkańców do korzystania z niedawno otwartych obiektów 
zewnętrznych, czyli siłowni i street workoutów. Akcja „Podejmij wy-
zwanie i zgarnij nagrody” ma promować ruch na świeżym powietrzu. 
Na każdego kto  podczas jednego treningu na którymś z gminnych 
obiektów zrobi 100 przysiadów, 100 pompek i 100 podciągnięć (ćwi-
czenia można wykonywać w pięciu podejściach nagrywając je telefo-
nem) czekają nagrody. Czy znajdą się śmiałkowie gotowi zrealizować 
morderczy czelendż?

TW

Parking przy kościele św. Anny w dni powszednie będzie płatny
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Coraz bliżej nowych dróg, 
rond i chodników
POWIAT Starosta Ksawery Gut poinformował, że gotowe są już projekty dla kil-

ku planowanych inwestycji drogowych. - Teraz jesteśmy na etapie uzyskiwania 

zridów – dodaje starosta

 Projekty budowlane zostały wy-
konane dla przebudowy ulicy Szkol-
nej w Lesznowoli (I etap), budowy 
ronda na skrzyżowaniu ulicy Ma-
zowieckiej i Żwirowej w Bobrowcu, 
chodników wzdłuż ulic Leśnej w Ja-
zgarzewszczyźnie i Postępu w Woli 
Mrokowskiej. Wzdłuż Jana Pawła 
II w Piasecznie ma powstać ścieżka 
rowerowa, kolejne ronda powstaną 
także w Krupiej Wólce, Piskórce i na 
skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego 
z Masztową. Planowana jest także 
przebudowa Masztowej od Wojska 

Polskiego do ul. Przyszłości w Ła-
zach. - To nie koniec, wiele projek-
tów jest w trakcie realizacji – zapo-
wiada Ksawery Gut, zastanawia-
jąc się czy w dobie kryzysu rada 
powiatu zabezpieczy środki na ich 
wykonanie. 
 Lista dróg i skrzyżowań, na któ-
rych przebudowę czekają mieszkań-
cy, jest jednak dłuższa. - Jednym z 
gorszych jest skrzyżowanie Postę-
pu i Krasickiego – podnosi jeden z 
mieszkańców. - A kiedy ono docze-
ka się przebudowy? - Przebudowa 

tego skrzyżowania musi być robio-
na w koordynacji z budową trasy S7 
– wyjaśnia starosta Gut. - Mam na-
dzieję, że w 2022 roku w tym miej-
scu będzie już rondo.
 Inne pytanie mieszkańca doty-
czy budowy mostu na ul. Dworskiej 
w Chylicach. - W wyniku spadku do-
chodów zaproponowałem rozpoczę-
cie tej inwestycji w tym roku i dokoń-
czenie jej w przyszłym – informu-
je Ksawery Gut. - Rada powiatu za-
akceptowała takie rozwiązanie, więc 
będziemy działać.

 Z kolei inna mieszkanka zwraca 
uwagę na dziurową drogę przez Sie-
dliska. Jak się okazuje, projekt mo-
dernizacji tej arterii również jest na 

ostatniej prostej. - Mam nadzieję, że 
w przyszłym roku będzie tam nowa 
jezdnia i chodnik – dodaje starosta.

TW

W planach jest również budowa ronda w Bobrowcu 
na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Żwirowej

R E K L A M A
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KURIER BUDOWLANY

Dom bez rachunków. Nadchodzą
odnawialne źródła energii
Do niedawna najwyższą formą budownictwa proekologicznego były budynki pasywne, zużywające minimal-
ną ilość energii. Teraz są to tzw. domy plus energetyczne, bazujące na odnawialnych źródłach energii (OZE). 
Mają być one z założenia samodzielne energetycznie, a więc produkować więcej energii niż jej zużywać

 Domy plus energetyczne są nie tyl-
ko tanie w eksploatacji, ale także przy-
jazne dla środowiska naturalnego. Ta 
idea, zakładająca wykorzystanie kil-
ku rozwiązań wykorzystujących OZE 
w jednym budynku tak, aby był on sa-
modzielny energetycznie, narodzi-
ła się kilka lat temu. W skład systemu 
wchodzą nie tylko bardzo dziś popu-
larne panele fotowoltaiczne, ale także 
pompa ciepła oraz systemy wentylacji 
z odzyskiem ciepła. 

Warto postawić na ekologię

 Zarówno producenci urządzeń 
wykorzystujących OZE, jak i ekolo-
dzy starają się przekonywać  inwesto-
rów, architektów i projektantów, że w 
dłuższej perspektywie opłaca się in-
westować w przyjazne środowisku 
rozwiązania, które nie są może tanie, 
ale stosunkowo szybko się zwracają. 
Przede wszystkim w domu plus ener-
getycznym łączy się różne technolo-
gie wykorzystujące OZE. Dzięki temu 
budynek w ciągu roku generuje wię-
cej energii niż jej zużywa, a faktycz-
ne koszty gazu i prądu ograniczają się 
tak naprawdę do opłat przesyłowych, 
wynoszących kilkanaście złotych 
miesięcznie. Jest to możliwe dzięki 
współdziałaniu kilku urządzeń bazu-
jących na ekologicznej energii: pompy 
ciepła, paneli fotowoltaicznych, wenty-

lacji mechanicznej z rekuperacją, ale 
także dzięki zastosowaniu w budyn-
ku odpowiednich, minimalizujących 
straty ciepła materiałów. 
 Gruntowa lub powietrzna pom-
pa ciepła zapewnia pracę instala-
cji grzewczej, ciepłą wodę w kranie 

oraz chłodzi nas w gorące dni. Rocz-
nie zużywa 20-30 proc. energii po-
chodzącej z instalacji fotowoltaicz-
nej, która nie tylko bilansuje roczne 
zapotrzebowanie na prąd, ale także 
może być wykorzystywana np. do ła-
dowania elektrycznego samochodu. 
Z kolei rekuperator zapewnia nie tyl-
ko stałą wymianę powietrza, ale tak-
że pozwala odzyskiwać z niego cie-
pło, redukując koszty ogrzewania. 
Dziś pełna instalacja OZE do śred-
niej wielkości domu jednorodzinnego 
to koszt 80-100 tys. zł. Jednak, zda-
niem ekspertów, pieniądze te powin-
ny zwrócić się już po 6-8 latach. 

Ile kosztują panele fotowoltaiczne?

 Jednym z podstawowych urzą-
dzeń pozwalających czerpać tanią i 

czystą energię słoneczną, a następnie 
przetwarzać ją na prąd elektryczny są 
panele fotowoltaiczne. To rozwiąza-
nie często stosuje się samodzielnie, 
tym bardziej że można zdobyć na nie 
atrakcyjne dofinansowanie. Energię z 
paneli słonecznych najlepiej jest aku-
mulować, „wpuszczając”  ją do sieci 
energetycznej – wówczas inwestycja w 
fotowoltaikę zwróci się trzy razy szyb-
ciej. Średniej wydajności instalacja o 
mocy 5-6 kW, która powinna wystar-
czyć do zasilenia domu o powierzchni 
do 150  kw. to dziś koszt około 25-27 
tys. zł. Na cenę tę składają się nie tylko 
panele fotowoltaiczne, których na da-
chu domu jest zwykle kilkanaście, ale 
także inwerter, konstrukcja mocująca, 
przewody i prace instalacyjne. Oczy-
wiście do każdego projektu należy po-
dejść indywidualnie. Okres zwrotu in-
westycji szacuje się na około siedem 
lat. Przez kolejnych kilkanaście insta-
lacja, pod warunkiem że będzie regu-
larnie serwisowana, powinna gene-
rować energię elektryczną niemal za 
darmo. Po około 12 latach warto tyl-
ko wymienić inwerter, który kosztuje 
kilka tysięcy złotych. 

Jak zdobyć dofinansowanie

 Na instalację fotowoltaiczną 
można uzyskać dofinansowanie lub 
niskooprocentowany kredyt. Naj-

bardziej popularny jest w tej chwi-
li program „Mój prąd”, realizowany 
przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Dofinansowanie w wysoko-
ści do 5000 zł (do 50 proc. kosz-
tów kwalifikowanych) przysługuje 
osobom fizycznym, które zdecyduję 
na na budowę instalacji o mocy od 
2 kW do 10 kW. Innym rządowym 
programem jest „Czyste powietrze”. 
Tu wnioski o przyznanie niskoopro-
centowanej pożyczki z  WFOŚiGW 
można składać aż do końca czerw-
ca 2027 roku. Okres kredytowania 
ustalono na 15 lat. Atrakcyjne „kre-

dyty ekologiczne”  mają w swojej 
ofercie także wybrane banki komer-
cyjne. Od stycznia ubiegłego roku 
właściciele domów jednorodzin-
nych rozliczający się według skali 
podatkowej, liniowo lub ryczałtem 
mają prawo do ulgi podatkowej na 
budowę instalacji fotowoltaicznej. 
Kwota odliczenia nie może przekro-
czyć 53 tys. zł bez względu na licz-
bę realizowanych przedsięwzięć ter-
momodernizacyjnych.
 Odliczeń od podatku można do-
konywać przez sześć kolejnych lat od 
zrealizowania inwestycji
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Koszt instalacji 

fotowoltaicznej w średniej 

wielkości domu oscyluje 

wokół 25 tys. zł

Odnawialne źródła energii cieszą się coraz większą popularno-
ścią tym bardziej, że na montowane w domu instalacje wykorzy-
stujące czystą energię można otrzymać dofinansowanie
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 Sytuacja na rynku nowych 
mieszkań jest póki co w miarę sta-
bilna. Lokale na razie nie tanieją, 
choć eksperci prognozują, że w dłuż-
szej perspektywie spadki cen mogą 
wynieść od kilku do nawet kilkuna-
stu procent. Różnica polega na tym, 
że dziś deweloperzy są może nie-
co bardziej skłonni do negocjacji niż 
jeszcze kilka miesięcy temu, ale na ra-

zie ewentualne upusty dotyczą miesz-
kań albo dużych i tym samym dro-
gich, albo znajdujących się w gor-
szych lokalizacjach. Dobrze sprzeda-
ją się domy, bliźniaki oraz segmen-
ty z niewielkimi ogródkami, poło-
żone w rejonie dużych miast, w tym 
na terenie powiatu piaseczyńskiego. 
O panujących obecnie w nierucho-
mościach trendach pisaliśmy dwa ty-

godnie temu. Deweloperzy na pniu 
sprzedają kolejne inwestycje przy le-
sie kabackim, w Zamieniu, Zgorza-
le, Nowej Iwicznej, Lesznowoli, Pia-
secznie czy w Górze Kalwarii. Dzieje 
się tak dlatego, że inwestorzy indywi-
dualni, bojąc się utraty wartości pie-
niądza, starają się lokować gotówkę 
właśnie w nieruchomościach. Drugą 
przyczyną jest chęć opuszczenia mia-

sta. Wiele osób pracuje dziś zdalnie, a 
zawsze przyjemniej robić to w domu 
z ogrodem niż niewielkim, zamknię-
tym mieszkaniu. To samo dotyczy 
ewentualnej izolacji w razie nasilenia 
się pandemii. Kolejnym argumentem 
jest cena lokali. Dziś w powiecie pia-
seczyńskim za 500-600 tys. zł można 
kupić segment o powierzchni nawet 
100 m kw. W Warszawie starczy to na 
niewielkie mieszkanie. 

Duży wkład własny

 W marcu, kwietniu i maju, ze 
względu na pandemię, było o wie-
le mniejsze zainteresowanie kredy-
tami hipotecznymi (tylko w maju 
ten spadek wyniósł  29 proc. w po-

równaniu do analogicznego okre-
su sprzed roku). Także dlatego, że 
mimo wszystko był mniejszy popyt 
na nieruchomości. Zamknięto biu-
ra sprzedaży, a klienci bali się oglądać 
interesujące ich lokale. Obostrzenia w 
przyznawaniu kredytów hipotecznych 
wprowadziły wreszcie banki. Dziś 
uzyskanie takiego kredytu przez osobę 
pracującą na podstawie umowy cywil-
noprawnej jest praktycznie niemożli-
we. Największe szanse na kredyt mają 
natomiast klienci zatrudnieni na umo-
wę o pracę na czas nieokreślony. Ban-
ki pytają o wykonywany zawód i kręcą 
nosem, jeśli potencjalny kredytobiorca 
zatrudniony jest w gastronomii, bran-
ży turystycznej czy eventowej. Cały 
czas zwiększa się wymagany wkład 
własny, który dziś wynosi najczęściej 
20, a nawet 30 proc. (10-procentowy 
wkład własny jest rzadkością). Wzro-
sła również marża banków. Prowi-
zje kształtują się najczęściej na pozio-
mie od 0 do 2 proc. Dobra informa-
cja jest taka, że dzięki kolejnemu ob-
niżeniu przez Radę Polityki Pieniężnej 
stóp procentowych kredyty udzielane 
w złotówkach są dziś naprawdę tanie 
(wydaje się, że niskie stopy pozostaną 
z nami na dłużej). Roczne oprocento-
wanie takiego kredytu zaczyna się już 
niekiedy od 2,5 proc. 

Wakacje kredytowe

 A co z osobami, które wzięły kre-
dyt wcześniej, a teraz straciły pracę i 
mają problemy z jego spłatą? Widząc 
panującą na rynku sytuację wiele 
banków wyszło z propozycją zawie-
szenia spłat kredytów na okres od 3 
do nawet 6 miesięcy. Ma to chronić 
banki przed wypowiadaniem przez 
klientów umów kredytowych. 
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Mak Dom Holding S.A. to 
jedna z najprężniej dzia-
łających firm na polskim 

rynku, posiadająca ponad 25-let-
nie doświadczenie w budownic-
twie mieszkaniowym. Obecnie re-
alizowane przez dewelopera inwe-
stycje Marina III i Kuropatwy 10 
powstają w świetnie zorganizowa-
nych podwarszawskich miejsco-
wościach w Józefosławiu i Juliano-
wie w bliskim sąsiedztwie rezerwa-
tu przyrody Lasu Kabackiego ale
z dostępem do doskonale rozwi-
niętej infrastruktury miejskiej. 
Łącznie w tej okolicy deweloper 
wybudował i oddał do użytkowa-
nia blisko 1 200 mieszkań. 

Kameralna, dwu i trzy piętro-
wa zabudowa wraz z nowoczesną 
architekturą oraz budynkami wy-
posażonymi w windy, garaże pod-
ziemne, duże tarasy i balkony oraz 
prywatne zielone ogródki, doskona-
le wpisuje się w harmonijną, eksten-
sywną zabudowę południowej czę-
ści aglomeracji warszawskiej. Nie-
odzownym atutem mieszkań są 

duże drewniane okna, które pięknie 
doświetlają funkcjonalnie zaprojek-
towane wnętrza. W budynkach za-
projektowano mieszkania w najbar-
dziej poszukiwanych metrażach od 
43,9 m² do 92,2 m² 

W ostatnim etapie osiedla Ku-
ropatwy 10 zostało zaledwie kilka 
mieszkań w bardzo atrakcyjnych 
cenach z terminem odbioru w III 
kwartale 2020r. Natomiast oferta 
osiedla Marina III poszerzyła się 
o kolejne dwa budynki – 11 i 12, 
dzięki czemu Klienci mogą rezer-
wować mieszkania z widokiem na 
park i jeziorko. 

Lokalizacja obu osiedli miesz-
kaniowych zapewnia zarówno ci-
szę i świeże powietrze jak rów-
nież możliwość wypoczynku i ła-
twy bezpośredni dostęp do takich 
miejsc jak: szkoły, przedszkola ko-
munikacja miejska, lokalne cen-
tra handlowe czy parki miejskie 
z boiskami i placem zabaw. Atu-
tem lokalizacji jest również możli-
wość przejazdu ścieżkami rowero-
wymi  przez Las Kabacki na pobli-

ski Ursynów do Powsina czy Kon-
stancina lub autostradą rowerową 
wzdłuż ul Puławskiej w kierunku 
Warszawy. Warto też wspomnieć 
o dobrym połączeniu komunikacją 
miejską z Warszawą. W sąsiedztwie 
osiedli znajdują się przystanki miej-
skich linii autobusowych numer 739
z dojazdem do Metra Wilanowska. 
W realizacji jest również droga eks-
presowa Puławska Bis, która jeszcze 
bardziej skróci przejazd samocho-
dem do Warszawy. 

Z uwagi na duże zaintereso-
waniem ofertą mieszkań w po-
łudniowej aglomeracji war-
szawskiej, otwieramy nasze biu-
ra w najbliższą sobotę i za-
praszamy na dzień otwarty 
– już 20 czerwca. Podczas dnia 
otwartego umożliwimy Państwu 
obejrzenie inwestycji oraz za-
kup mieszkań w ramach specjal-
nej oferty z rabatami nawet do 
20 000 zł lub systemem wpłat 
10/90, zdecydowanym pokryjemy 
koszty notarialne umowy dewe-
loperskiej. 

Kuropatwy 10

www.makdom.pl

        Nowoczesne 
Osiedla mieszkaniowe 
w enklawie Lasu Kabackiego – zapraszamy na dzień 

otwarty w najbliższą sobotę 20 czerwca 

Marina III
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Tanie kredyty hipoteczne?
Są pewne pułapki
Pandemia koronawirusa wpłynęła zarówno na rynek nieruchomości jak i kredytów, 

zaciąganych na ich fi nansowanie. Dziś banki udzielając kredytów hipotecznych wyma-

gają dużego, najczęściej 20-procentowego wkładu własnego. Coraz częściej pytają też 

o wykonywany przez potencjalnego kredytobiorcę zawód
Liczba przyznawanych 

kredytów hipotecznych 

spadła podczas pandemii 

średnio o jedną czwartą
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Góra Kalwaria

Dotacje na drogę
w Czersku i strażacki garaż

Kolejne dofi nansowania pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego trafi ą 

do samorządu gminy Góra Kalwaria. Ich wysokość to w sumie 134 tys. zł.

 Umowy dotacyjne podpisali w 
ostatni poniedziałek burmistrz Ar-
kadiusz Strzyżewski (na zdjęciu 
trzeci od prawej), skarbnik gminy 
Ewa Sobiepanek oraz marszałek wo-
jewództwa Adam Struzik.
 Pierwsza kwota – 114 tys. zł z 
Funduszu Ochrony Gruntów Rol-

nych – wesprze przebudowę odcinka 
ul. Gródź w Czersku. Mniej więcej 
drugie tyle wyłoży z własnego bu-
dżetu gminny samorząd. Ulica ta, 
biegnąca przy Jeziorze Czerskim, 
stanowi dojazd do sadów. W ramach 
inwestycji fragment liczący 400 me-
trów zyska asfaltową nawierzchnię.

 Drugie dofinansowanie zostanie 
zaś przeznaczone na gruntowny re-
mont stropodachu garażu straży po-
żarnej w Górze Kalwarii (u podnóża 
strażackiej wieży). Dotacja ta wyno-
si 20 tys. zł.
 Obydwa przedsięwzięcia będą 
mieć miejsce w bieżącym roku.

 Pierwszy i zarazem najważniej-
szy krok został zrobiony: gminny sa-
morząd wszedł w posiadanie dwóch 
nieruchomości w centrum Czarnego 
Lasu. Przejęliśmy od Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” te-
ren z dawnym sklepem (poprzez wy-
mianę nieruchomości). Oraz kupi-
liśmy od prywatnego właściciela, w 
korzystnej cenie, sąsiednią działkę. 
Wszystko po to, aby miejscowa spo-
łeczność nareszcie, tak jak w wielu 

innych sołectwach, miała gdzie się 
spotykać i integrować.
 Były sklep stanie się świetlicą. 
Remont już ruszył. – Roboty były i 
będą prowadzone zarówno w czynie 
społecznym, jak i za środki z fundu-
szu sołeckiego. Być może uda się po-
zyskać dofinansowanie – tłumaczy 
Tomasz Ura, gminny radny z Czar-
nego Lasu, zaangażowany w prace. I 
wylicza: – Między innymi naprawili-
śmy dach i skuliśmy stare tynki. Lada 

dzień cały teren ogrodzimy. Przesu-
nęliśmy też przystanek autobusowy, 
który stał koło przyszłej świetlicy.
 Obok budynku powstać ma plac 
zabaw. Aby jednak było to możliwe, 
gmina musi zmienić miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. 
Procedura już się rozpoczęła, dobie-
gnie końca w przyszłym roku.
 – Myślę, że za dwa, trzy lata ca-
łość powinna być gotowa – przewi-
duje radny Ura.

W Czarnym Lesie rodzi się
miejsce spotkań

Trwają starania – gminy i mieszkańców – aby we wsi powstało miejsce, gdzie mieszkań-

cy w różnym wieku mogliby się integrować.

Bezpieczniej na 
drogach w centrum 

Sobikowa
Przebudowa głównego węzła drogowego we wsi i odcinka głównej 
szosy – to zakładać będzie porozumienie między gminą Góra Kalwaria 
a Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

 W centrum Sobikowa znajdują się: przychodnia, kościół, cmentarz i przystan-
ki autobusowe, a niedaleko szkoła w Cendrowicach. Jest to jednak rejon niezbyt 
bezpieczny dla pieszych i kierowców. Wzdłuż drogi (trasa wojewódzka nr 683) 
brakuje chodnika, a skrzyżowania obok świątyni stwarzają zagrożenie (trzy wlo-
ty plus wjazd z kościelnego parkingu, w dodatku przy łuku głównej szosy).
 – Co więcej, nie ma przejścia dla pieszych, a po deszczu na wspomnia-
nym zakręcie stoi woda, co jest szczególnie groźne, gdy zamarznie – podkre-
śla Grażyna Michalska, sołtys Sobikowa, która aktywnie działa na rzecz zmia-
ny opisywanego stanu rzeczy. Dodajmy jeszcze, że nawierzchnia wojewódz-
kiej drogi jest w złym stanie.
 Zbliża się na szczęście moment przebudowy – zarówno węzła wokół trójkąt-
nego terenu zielonego, jak i odcinka „683” między ośrodkiem zdrowia a cmenta-
rzem. Rada Miejska gminy Góra Kalwaria wyraziła, na wniosek burmistrza, zgo-
dę, aby podpisał on porozumienie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódz-
kich. Dotyczyć będzie ono sporządzenia projektu inwestycji oraz podziału kosz-
tów. 30 procent nakładów poniosłaby gmina. Resztę – województwo. Dodajmy, 
że w sprawie modernizacji współdziałamy też z powiatem piaseczyńskim.
 – Oprócz nowej nawierzchni powstaną chodnik i odwodnienie, dostawio-
ne też zostaną latarnie – informuje zastępca burmistrza Mateusz Baj. Jeśli zaś 
chodzi o skrzyżowania, ważne będzie, co zaproponuje fi rma projektowa oraz 
jakie opinie wyrażą mieszkańcy (odbędzie się przynajmniej jedno spotkanie z 
nimi). – Być może odpowiednim rozwiązaniem byłoby zastąpienie zielonego 
terenu w kształcie trójkąta rondem – mówi wiceburmistrz.
 Projekt przebudowy powinien być gotowy w 2022 roku. Wtedy też mają 
zostać przeprowadzone prace w terenie.
 Na koniec dodajmy, że planowana inwestycja jest możliwa dzięki temu, że 
gmina weszła w posiadanie wspomnianego zielonego trójkąta. Zakupiła go 
od parafi i w zeszłym roku.

www.gorakalwaria.pl
www.facebook.com/gminagorakalwaria

www.instagram.com/gmina_gora_kalwaria 



 Walka z niewidzialnym wrogiem, czyli 
wirusem, do momentu wynalezienia sku-
tecznego leku to przede wszystkim zmini-
malizowanie jego transmisji. Aby odnieść 
sukces, potrzebne są środki – zarówno 
bezpieczeństwa, jak i finansowe.
 Jak podkreśla marszałek województwa 
mazowieckiego Adam Struzik, najwięk-
szym wsparciem były środki unijne. – Bar-

dzo szybko sięgnęliśmy po unijną pomoc na 

walkę z epidemią. Dzięki temu w najtrud-

niejszym momencie pilnie zabezpieczyli-

śmy personel medyczny w środki ochronne, 

a szpitale w sprzęt ratujący życie.

 Przez cały czas epidemii samorząd Ma-
zowsza doposażał szpitale i stacje pogo-
towia ratunkowego w aparaturę medycz-
ną oraz środki ochrony osobistej. Zakupy 
były możliwe, dzięki wsparciu z Unii Eu-
ropejskiej. Wartość unijnego projektu na 
walkę z COVID-19 to 150 mln zł. Środki 
zaangażowano już prawie w całości.

2,2 mln środków ochronnych
 W pierwszej kolejności trzeba było za-
bezpieczyć tych, którzy walczą o nasze 

zdrowie i życie. Lista zakupów samorzą-
du województwa była długa. Znalazły się 
na niej m.in. mobilne aparaty RTG, to-
mografy, respiratory, łóżka do inten-
sywnej terapii, systemy do bezdotyko-
wego pomiaru temperatury, ale też ma-
ski, gogle, przyłbice, kombinezony, pły-
ny do dezynfekcji. Dyrektor Wojewódz-
kiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, 
Agnieszka Kujawska-Misiąg podkreśla, 
że sprzęt pozwala na szybką izolację osób 
zakażonych. – Dzięki cyklerowi czas ocze-

kiwania na wynik PCR to około 5 godzin, 

a dzięki przyłóżkowemu RTG pacjent nie wę-

druje przez szpital na badania. Otrzymane 

respiratory to szansa na życie ciężko chorych, 

a urządzenia do dekontaminacji pozwalają 

bezpiecznie przyjmować kolejnych pacjentów.

 W sumie do placówek stołecznych 
i z aglomeracji warszawskiej trafiło po-
nad 2,2 mln środków ochrony osobistej, 
w tym niemal 895 tys. masek, ponad 96 tys. 
kombinezonów, 1,1 mln rękawiczek, 34,6 tys. 
fartuchów, 17 tys. gogli, prawie 150 tys. litrów 
płynów do dezynfekcji i blisko 19 tys. przyłbic.

Sprzęt ratujący życie
 Samorząd Mazowsza zakupił tak-
że niezbędny w walce z koronawirusem 
sprzęt medyczny. Wsparcie dla stołecz-
nych i podwarszawskich szpitali to w su-
mie 310 pulsoksymetrów, 220 termo-
metrów, 192 aparaty do mierzenia ci-
śnienia, 120 reduktorów do butli z tle-
nem, 100 stetoskopów, 88 kardiomoni-
torów, 50 łóżek OIT, 46 urządzeń do 
dekontaminacji/zamgławiania/ozo-
nowania, 12 podstawowych respirato-
rów stacjonarnych, 12 centrali monito-
rujących, 6 mobilnych RTG, 4 podsta-
wowe respiratory mobilne, 4 aparaty 
EKMO, chłodnia farmaceutyczna wy-
posażona w chłodnice wentylatorowe, 
a także systemy do bezdotykowego po-
miaru temperatury. – Do tej pory tem-

peratuę pacjentom mierzyliśmy ręcznie, co 

angażowało wiele osób. Pomagali nam przy 

tym studenci. Nowoczesne urządzenia po-

zwolą nam kontrolować sytuację bez an-

gażowania personelu – zauważa Jarosław 
Rosłon, dyrektor Międzyleskiego Szpi-
tala Specjalistycznego w Warszawie. Do-

posażone zostały m.in. Szpital Zakaźny 
i Szpital Bródnowski w Warszawie, Mię-
dzyleski Szpital Specjalistyczny, szpi-
tal w Dziekanowie Leśnym, Mazowiec-
kie Centrum Rehabilitacji „STOCER” 
Sp. z o.o. (Szpital im. prof. M. Weissa 
w Konstancinie-Jeziornie), wojewódz-
kie szpitale w Radomiu, Płocku, Siedlcach, 
Ostrołęce i Ciechanowie, a także szpitale 
powiatowe, zakłady opieki zdrowotnej, cen-
tra medyczne oraz stacje pogotowia ratun-
kowego i transportu sanitarnego.

Busy i ambulanse dla stacji pogotowia
 Stacje pogotowia w Ostrołęce, Płocku, 
Radomiu, Siedlcach i Warszawie otrzyma-
ły specjalne busy do przewozu osób za-
każonych, niewymagających wsparcia ra-
towników medycznych. Pojazdy zapew-
niają maksimum bezpieczeństwa zarówno 
kierowcy, jak i pacjentom. Wyposażone są 
w osłonę kierowcy, oddzielającą przedział 
pasażerski oraz w łatwo zmywalną tapicer-
kę. Dla warszawskiego „Meditransu” samo-
rząd zakupił również ambulans typu C.
 Utworzone w urzędzie marszałkowskim 
specjalne zespoły zakupowe codziennie 
dokonywały zakupów niezbędnego sprzętu 
i asortymentu. Te następnie na bieżąco 
przekazywane były do szpitali z listy pla-
cówek będących w podwyższonej goto-
wości. Nad ich odpowiednim rozdyspo-
nowaniem oraz kierowaniem tam, gdzie 
były w danej chwili najbardziej potrzeb-
ne, pracował powołany przez marszałka 
województwa specjalny zespół. W jego 
skład weszli przedstawiciele urzędu mar-
szałkowskiego, wojewody mazowieckiego 
oraz eksperci – konsultanci wojewódzcy. 

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz 
adaptacja pomieszczeń w związku z pojawie-
niem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie 
województwa mazowieckiego” jest realizowany 
przez Samorząd Województwa Mazowieckie-
go. Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln 
zł, z tego 124,9 mln zł pochodzi z funduszy euro-
pejskich z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju 
uruchomiło środki unijne na ten cel.

JAK RADZIMY SOBIE Z KORONAWIRUSEM?
W Warszawie i aglomeracji 

warszawskiej do tej pory odno-

towano ponad 1800 przypad-

ków zakażeń koronawirusem. 

Ryzyko zachorowania wciąż 

istnieje, a najbardziej narażony 

jest personel medyczny, któ-

ry codziennie stawia czoła za-

grożeniu. Epidemia sprawiła, 

że konieczne były zakupy du-

żych ilości odzieży ochronnej 

czy płynu do dezynfekcji. Po-

mogły fundusze unijne, dzięki 

którym samorząd wojewódz-

twa przekazał do placówek 

warszawskich i okołowarszaw-

skich 2,2 mln środków ochrony 

i sprzęt medyczny.
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Daleka droga do chodnika
KONSTANCIN-JEZIORNA Gmina chce, aby Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wybudo-

wał chodnik wzdłuż drogi 721 od ulicy Mirkowskiej w mieście przez Habdzin i Opacz aż 

do Ciszycy. Inwestycja ta jest jednak bardziej skomplikowana niż się wydaje

 Na temat chodnika burmistrz 
Kazimierz Jańczuk rozmawiał z za-
stępcą dyrektora MZDW Toma-
szem Dąbrowskim. - MZDW zaży-
czył sobie, abyśmy wykonali część 
dokumentacji – mówi burmistrz. - 
Na tej podstawie ma powstać kom-
pleksowy projekt inwestycji wraz ze 
sprofilowaniem jezdni i odwodnie-
niem – dodaje. 
 W ubiegły piątek udało się nam 
porozmawiać z Tomaszem Dąbrow-
skim, który potwierdził ustalenia z 
burmistrzem oraz podał kilka inte-
resujących szczegółów, dotyczących 
tego zadania. - Gmina ma pomóc 
nam w sfinansowaniu inwestycji. Ta 
jednak może być bardzo kosztowna 
– zastrzega wicedyrektor MZDW. - 
Sam chodnik skalkulowaliśmy na 
około 14 mln zł. Niestety, trzeba 
przebudować także konstrukcję sa-
mej drogi oraz wykonać system od-
wodnienia. Łącznie może to pochło-
nąć nawet 40-50 mln zł.
 Mimo to MZDW zapewnia, że 
zależy mu na tym zadaniu. Priory-

tet mają jednak inne odcinki 721: od 
Mleczarskiej w Piasecznie do węzła 
Lesznowola na Puławskiej Bis oraz 
od Julianowskiej do Skolimowa. Je-
śli chodzi o fragment z Mirkowa do 
Ciszycy, to w przyszłym roku praw-
dopodobnie zostanie zlecone opra-

cowanie kompleksowej dokumen-
tacji inwestycji, co ze wszystkimi 
uzgodnieniami może potrwać na-
wet 3 lata. Kolejne dwa lata potrwa-
ją prace budowlane.

Tomasz Wojciuk

Przebudowa drogi i budowa chodnika na odcinku ponad 4 km 
może kosztować nawet 40-50 mln zł

R E K L A M A

R E K L A M A

Dwa oczka dla wójt
LESZNOWOLA W ubiegłym tygodniu radni pozytywnie ocenili wykona-
nie przez wójt gminy Marię Jolantę Batycką-Wąsik ubiegłorocznego 
budżetu. 21 radnych jednogłośnie udzieliło pani wójt wotum zaufania 
i zdecydowało o przyznaniu jej absolutorium. - Bardzo dziękuję za te 
dwa oczka - cieszyła się wójt Lesznowoli

 Najpierw wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik przedstawiła radnym i miesz-
kańcom Raport o stanie gminy za 2019 rok. Dużo mówiła o wydatkach na 
edukację, w tym budowie szkoły w Zamieniu, przedszkola w Wólce Kosow-
skiej i rozbudowie szkoły w Nowej Iwicznej. - Zawsze traktowaliśmy oświatę 
jako priorytet numer jeden – przekonywała Maria Jolanta Batycka-Wąsik. - W 
naszych szkołach mamy dobre wyniki nauczania, należymy do 4 proc. najlep-
szych szkół w Polsce. 
 Jak zwykle podczas podobnych 
podsumowań wójt dużo mówiła o 
polityce zrównoważonego rozwoju 
oraz priorytetach gminy, do których 
zaliczyła gospodarkę wodno-kanali-
zacyjną, oświatę, sport i rekreację, bu-
dowę dróg i ścieżek rowerowych wraz 
z oświetleniem oraz wydatki na kultu-
rę (w takiej kolejności). Te priorytety mogą się jednak wkrótce nieco zmienić, 
bo pod wpływem uwag mieszkańców wójt przyznała, że po zakończeniu bu-
dowy sieci sanitarnych będzie chciała położyć większy nacisk na drogi.
 W raporcie była też mowa zarówno o dochodach, jak i wydatkach gmi-
ny w ubiegłym roku (odpowiednio ponad 247 mln zł i prawie 298 mln zł), jak 
i zadłużeniu, które wynosi 129 mln zł, co stanowi nieco ponad 52 proc. do-
chodów. Wójt zapewniała, że poziom zadłużenia nie powinien budzić obaw 
mieszkańców, bo mieści się w dopuszczalnych limitach. 
 Po przedstawieniu raportu rozpoczęła się dyskusja, w której wzięli udział 
mieszkańcy. Zadawali pytania dotyczące m.in. hal Panattoni, zarzucali gmi-
nie zaniechania w budowie dróg oraz oświetlenia i sprzyjanie deweloperom. 
Zwracali też uwagę, że w raporcie zostały przedstawione same sukcesy, a nie 
ma tam nic o rzeczywistych problemach gminy. - Ten raport ma formę folde-
ru reklamowego – podkreśliła jedna z mieszkanek. Potem przyszła kolej na 
wypowiedzi osób związanych z lesznowolskim samorządem, które w więk-
szości dziwiły się krytycznym wypowiedziom poprzedników, wychwalając 
zmiany jakie dokonały się w Lesznowoli pod rządami pani wójt. Na końcu Ma-
ria Jolanta Batycka-Wąsik podziękowała za wszystkie uwagi, zapewniając że 
są dla niej bardzo cenne. 
 Następnie radni jednogłośnie udzielili wójt wotum zaufania i przyznali jej 
absolutorium.

TW

Po otrzymaniu absolutorium radny Jerzy Wiśniewski zwyczajowo 
wręczył wójt Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik bukiet róż

Ubiegłoroczne wydarzenia, 

w tym zatrzymanie przez 

CBA nie zachwiały zaufania 

radnych do wójt 

Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik

GÓRA KALWARIA

Dyrektorzy wycofali swoje wypowiedzenia 
 Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii oraz Szkoły 
Podstawowej w Baniosze wycofali złożone pod koniec maja rezygna-
cje z zajmowanych stanowisk. Wycofanie rezygnacji to efekt spotkań i 
rozmów, w trakcie których zostały uzgodnione warunki dalszej współ-
pracy pomiędzy gminą, a dyrektorami obu podstawówek. – Wspólnie 
doszliśmy do wniosku, że pozostanie panów dyrektorów na stanowi-
skach będzie korzystne zarówno dla szkół, pracujących w nich nauczy-
cieli, jak i uczących się w placówkach dzieci – mówi Mateusz Baj, za-
stępca burmistrza odpowiedzialny za oświatę. 

TW



Piękne włosy na wiosnę
Wiosna już w pełni, czas pożegnać się z czapkami i przyjrzeć się naszym 
włosom. Jak one przetrwały zimę? Czy są zmęczone, przesuszone, po-
łamane ? Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich świetny zabieg 

Zabieg laminowania 

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

przed laminacją po laminacji

P R O M O C J A

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

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl
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Wkrótce powinna ruszyć 
przebudowa skrzyżowania przy Tolku
LESZNOWOLA W lipcu ubiegłego roku starosta wydał zezwolenie na przebudowę niebez-

piecznego skrzyżowania ulicy Słonecznej z Postępu w Kolonii Lesznowola. Prace jednak 

do tej pory nie ruszyły. - Szukamy środków na tę inwestycję – poinformował kilka dni temu 

Tomasz Dąbrowski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

 Skrzyżowanie Postępu z dro-
gą 721 to jedno z najbardziej ruchli-
wych skrzyżowań na terenie powia-
tu. Niestety, także jedno z najbar-
dziej niebezpiecznych. Samochody 
dojeżdżające do prowizorycznie za-
montowanej sygnalizacji świetlnej, 
która na dodatek często nie działa, 
mają przynajmniej z dwóch stron 
ograniczoną widoczność. Krzyżują-
ce się drogi nie mają lewoskrętów, a 
jeżdżące drogą 721 tiry, często wjeż-

dżają na krzyżówkę przy czerwo-
nym świetle. Skutek? Każdego roku 
dochodzi tu do kilku groźnych wy-
padków. Najbardziej tragiczny wy-
darzył się w kwietniu 2018 roku. 
Zginęły w nim dwie młode kobie-
ty. Ale jest jeszcze jeden argument 
przemawiający za tym, że skrzyżo-
wanie powinno zostać jak najszyb-
ciej przebudowane. - Uważam, że w 
perspektywie budowy trasy S7 i w 
związku z ogromnymi problemami 
z uzyskaniem decyzji środowisko-
wej dla nowego przebiegu drogi wo-
jewódzkiej nr 721 prowadzącej do 
węzła Lesznowola na trasie S7, roz-
budowa tego skrzyżowania jest klu-
czowa dla obsługi komunikacyjnej 
tej części powiatu i powiązania dróg 

istniejących z trasą S7 – uważa sta-
rosta piaseczyński Ksawery Gut.
W 2014 roku gmina Lesznowola pod-
pisała porozumienie z Mazowieckim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich, w ra-
mach którego zobowiązała się do wy-
konania projektu rozbudowy skrzyżo-
wania. Ten etap prac miało zakończyć 
wydanie przez starostę tzw. ZRID-u, 
czyli zgody na realizację inwestycji 
drogowej. ZRID został wydany w lip-
cu ubiegłego roku. Kolejnym krokiem 
miała być przebudowa skrzyżowania. 
– Trudno mi wskazać, kto będzie re-
alizował to zadanie i w jakim terminie 
–  informowała latem ubiegłego roku 
Monika Burdon, ówczesna rzecznicz-

ka MZDW. – Musimy spotkać się z 
gminą oraz powiatem i dokonać sto-
sownych ustaleń. Wówczas będzie 
można powiedzieć więcej na temat 
tej inwestycji.
 Kilka dni temu Tomasz Dąbrow-
ski z MZDW potwierdził, że pełna 
dokumentacja umożliwiająca prze-
budowę krzyżówki, jest już gotowa. 
- Sądzę, że więcej na temat terminu, 
w jakim zaczną się prace, będę mógł 
powiedzieć w lipcu – dodał. - Być 
może inwestycja zacznie się jesz-
cze w tym roku. Inwestorem będzie 
gmina Lesznowola, my przekażemy 
jej na ten cel środki.

Tomasz Wojciuk

Skrzyżowanie Słonecznej i Postępu wkrótce może być kluczowe dla 
obsługi komunikacyjnej tej części powiatu, skupiając ruch samocho-
dów próbujących dostać się do węzła Lesznowola na trasie S7

Najlepiej aby skrzyżowanie 

zostało rozbudowane przed 

oddaniem do użytku trasy S7

PSZOK nie przyjmuje wszystkiego
LESZNOWOLA – W sobotę czeka-
łem półtorej godziny, aby zostawić 
w PSZOK-u odpady – skarży się pan 
Marek. - Na końcu dowiedziałem się, 
że za stare szyby muszę zapłacić 500 
zł, a za trochę zużytych przewodów i 
węży ogrodniczych prawie 1000 zł
 - PSZOK działający w Kolonii 
Warszawskiej przy alei Krakowskiej 
to jakiś horror – uważa pan Marek. 
- Sobota, żar leje się z nieba, a ja sto-
ję ponad godzinę w kolejce. Koniec 
końców okazuje się, że nie mogę od-
dać odpadów pochodzących z go-
spodarstwa domowego za darmo, 
bo to nie są rzekomo odpady komu-
nalne. Zabrałem je więc z powro-
tem. Oddam, jak zmienią się przepi-
sy. Te, które obecnie obowiązują, są 
beznadziejne.
 Gmina potwierdza, że w ostat-
nim czasie do PSZOK-u trzeba było 
stać w kolejce. W związku z tym 
wprowadzono nowe regulacje. - W 
celu usprawnienia działania punk-
tu wszystkie osoby chcące zostawić 
tam odpady powinny je najpierw po-
segregować – radzi wicewójt Mar-
cin Kania. Teraz na teren PSZO-
K-u może wjechać tylko jeden sa-
mochód, a wjazd ostatniego pojaz-
du  jest możliwy najpóźniej 30 mi-
nut przed zamknięciem punktu. Za-
pytaliśmy firmę Jarper, obsługu-
jącą lesznowolski PSZOK, dlacze-
go mieszkaniec nie mógł zostawić 
w punkcie wszystkich odpadów. - O 
tym, które odpady są przyjmowane 
bezpłatnie decyduje gminny urzęd-

nik, który w każdą środę i sobo-
tę jest obecny na PSZOK-u – mówi 
Jarosław Perzyna, właściciel Jar-
pera. Leszek Kilanowski, kierow-
nik gminnego referatu gospodar-
ki odpadami komunalnymi zazna-
cza, że o tym które odpady są przyj-
mowane na PSZOK decyduje regu-
lamin. - Trudno szyby pochodzą-
ce ze starej szklarni traktować jako 
odpad komunalny – mówi. - Co do 
węży ogrodniczych, to nie czepiamy 
się jak ktoś oddaje jeden wąż. Jeśli 
jednak dochodzą do tego inne pro-
blematyczne odpady to ich bezpłat-
nie nie przyjmujemy. Wszystko roz-
bija się o koszty, bo później za te od-
pady muszą zapłacić wszyscy miesz-
kańcy.

TW

R E K L A M A

Szklane szyby są bardzo trudne i drogie w utylizacji
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„Złe warunki? Koń by się uśmiał”
– odpowiada starostwo powiatowe zaniepokojonej mieszkance
PIASECZNO Kilka tygodni temu pisaliśmy na temat koni z Zespołu Szkół nr 3. Jedna z 

mieszkanek wyraziła zaniepokojenie warunkami w jakich przebywają zwierzęta. Po 

naszej publikacji starostwo zleciło kontrolę

 - Tam po prostu panuje syf: 
wszędzie walają się odchody, a w po-
wietrzu unosi się niemiłosierny odór 
– podnosiła kobieta, która podczas 
spacerów często mijała wybieg dla 
koni, zlokalizowany w sąsiedztwie 
piaseczyńskiego parku.
 Na zdjęciach, które przysłała do 
naszej redakcji, widok rzeczywiście 
nie był korzystny. Na jednej z foto-
grafii utrwalono breję błota z kału-
żą pośrodku, przy której spacerowa-
ły konie. Nasza Czytelniczka o spra-
wie poinformowała wydział ochrony 
środowiska w gminie oraz zadzwo-
niła do straży miejskiej. My zwróci-
liśmy się do starostwa powiatowe-
go, któremu podlega szkoła. W lako-
nicznym piśmie, pod którym nikt się 
nie podpisał otrzymaliśmy informa-
cję, że konie mają dobrą opiekę. „In-
terpretowanie zdjęcia kałuży po desz-
czu i odchodów, czy obraz konia, któ-
ry z racji swego wieku może wyglądać 
na zmęczonego jako dowód na zanie-
dbania ze strony szkoły jest nieporozu-
mieniem i nie uprawnia do stawiania 
szkole zarzutów” – dodało w swym 
oświadczeniu starostwo. 
 Jak się okazało, doniesienia 
mieszkanki o rzekomo złych warun-
kach w jakich przebywają konie za-
niepokoiły nie tylko nas, ale także 
radnych powiatowych. Przeprowa-
dzono kontrolę, która jak podkreśla 
urząd, nie wykazała żadnych niepra-
widłowości. 

 „Złe warunki? Koń by się 
uśmiał” – odpowiada mieszkance 
starostwo powiatowe. – „Kontro-
la nie potwierdziła doniesień o za-
legającym oborniku. Nie było rów-
nież zastrzeżeń do kondycji koni. 
Warto dodać, że zwierzęta mają 
regularnie wykonywane wszystkie 
zabiegi pielęgnacyjne, jak również 
objęte są pełną profilaktyką wete-
rynaryjną i całodobową opieką le-
karza weterynarii” – czytamy w 
oświadczeniu starostwa opubliko-
wanym na Facebooku.
 Rzeczywiście kilka dni po naszej 
publikacji odwiedziliśmy wybieg dla 

koni i okazało, się że jest niezwykle 
zadbany i wypielęgnowany. Z klepi-
ska zniknęły odchody, a ziemia zo-
stała starannie wygrabiona. Zasy-
pano także kałużę, a ślady po błocie 
zniknęły. 
 Sprawdziliśmy także wczoraj, 
bezpośrednio po wyjątkowo obfi-
tych opadach deszczu, które sprawi-
ły że dostęp do parku suchą stopą, 
od strony parkingu starostwa po-
wiatowego był niemożliwy. Na wy-
biegu konnym koło karuzeli nadal 
sucho, bez błota i bez kałuży.

Kamil Staniszek

Książkomat już działa
PIASECZNO W poniedziałek burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz do-
konał ofi cjalnego otwarcia książkomatu – samoobsługowego urzą-
dzenia umożliwiającego bezpośredni odbiór zamówionych wcześniej 
w Bibliotece Publicznej w Piasecznie książek, fi lmów i audiobooków

 Książkomat znajduje się w poczekalni na dworcu PKP. Urządzenie, które 
kosztowało ponad 60 tysięcy złotych, ma 43 skrytki. Załadunek książkomatu 
odbywa się raz dziennie (do godziny 16), od poniedziałku do piątku, a czytel-
nik otrzymuje informację o czekającej na niego książce poprzez SMS. Na od-
biór ma do trzech dni roboczych. Poza odbiorem zamówionych  zbiorów  moż-
na  także  zwrócić  wypożyczone  wcześniej  pozycje do książkomatu.
 - Mieszkańcy gminy Piaseczno są pełni energii i kreatywni, ale jednocześnie bar-
dzo zapracowani – powiedział podczas otwarcia książkomatu Daniel Putkiewicz. - Stąd 
wzięła się inicjatywa aby mogli oni o dowolnej porze, w godzinach pracy dworca, ode-
brać zamówioną książkę. Jest to miejsce, przez które przechodzi wielu mieszkańców. 
 Dyrekcja biblioteki zapowiada, że jeśli książkomat spodoba się mieszkań-
com i będą na to odpowiednie środki fi nansowe, w planach są już kolejne tego 
typu urządzenia. 
 - Następne planowane jest wstępnie w Józefosławiu, gdzie jest wyjątkowo 
duże w skali gminy zainteresowanie ofertą biblioteczną – zdradził Łukasz Za-
łęski, dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie. - Poza miastem jest to nasza 
największa placówka. Mamy też pewne doświadczenia z Grodziska Mazowiec-
kiego, gdzie książkomat jest od roku i jest tam bardzo popularny.
 Pierwszą osobą, która mogła ofi cjalnie skorzystać z piaseczyńskiego książ-
komatu, był   przybyły na otwarcie mieszkaniec Wólki Kozodawskiej.
 - Sam pomysł jest świetny – podkreślił czytelnik. - Myślę, że można by jesz-
cze spróbować zrobić coś podobnego na zewnątrz, tylko że z zadaszeniem. 
Sam książkomat mógłby być jeszcze większy. Liczę, że podobnych urządzeń 
będzie w gminie więcej. 

Grzegorz Tylec

Nowa Iwiczna 
Classic Car

LESZNOWOLA

 W najbliższą niedzielę będzie 
miała miejsce kolejna impreza dla 
wszystkich miłośników klasycznej 
motoryzacji - przedsezonowe wie-
trzenie klasyków. Spot odbędzie 
przy ulicy Osiedlowej 2 w Mysia-
dle od godziny 15 do 17.30 i będzie 
miał formę przejazdu klasyków po 
Nowej Iwicznej oraz Mysiadle na 
przygotowanej przez organizato-
rów trasie, na której na uczestni-
ków czekać będzie kilku fotogra-
fów. O godzinie 15:30 pojazdy wy-
ruszą na trasę - od skrętu w ulicę 
Łabędzią, aż po nawrotkę na ron-
dzie Stanisława Szozdy.

Tyl.

Czarny Sen 
zagra online

PIASECZNO

 Już dziś o godzinie 19.30 na Fa-
cebooku Centrum Kultury w Pia-
secznie odbędzie się koncert on-
line zespołu Czarny Sen. Grupa w 
składzie: Kinga Jaszewska – fl et, 
wokal, Jakub Rutkowski – gitara, 
wokal, Mikołaj Mucha – bas, per-
kusja, puzon, Maks Wiernicki - bas, 
perkusja i Wiera Szczerba – sakso-
fon określa wykonywaną przez sie-
bie muzykę: „psychodela, progre-
sja, depresja. Negatywne wibracje, 
klimat połowy XX wieku i XXI wie-
ku, długie dźwięki na basie i krót-
kie na fl ecie”. Partnerem wydarze-
nia jest Fundacja Polskiego Fundu-
szu Rozwoju fundacjapfr.pl

Tyl.
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POWIAT Trwa budowa trasy S7 od węzła Lotnisko do węzła Tarczyn Południe. Pierwszy 

odcinek Puławskiej Bis od strony Tarczyna ma być gotowy w marcu przyszłego roku. 

Tymczasem na środkowym odcinku „B” mieszkańcy zaobserwowali pewien przestój...

 - W Wilczej Górze ustały prace 
przy budowie trasy S7 – zaalarmował 
nas jeden z czytelników. - Z dnia na 
dzień ciężarówki i ciężki sprzęt znik-
nęły z placu budowy. Przestój trwa 
już kilka tygodni. Pewnie wykonawca 
chciał od inwestora więcej pieniędzy. 
Nie mogli się dogadać, więc zszedł z 
placu budowy.

 Te pojawiające się co jakiś czas 
„rewelacje” dementuje rzeczniczka 
warszawskiego oddziału GDDKiA 
Małgorzata Tarnowska. - Wykonaw-
ca nie zaprzestał na tym odcinku prac 
– zapewnia. - Na odcinku „B” aktual-
nie trwa usuwanie humusu z terenu, 
na którym ma przebiegać trasa głów-
na oraz drogi lokalne. Wykonawca 
robi też porządki po wycince drzew 
i krzewów. Jednocześnie trwają pra-
ce ziemne przy nasypach, wzmacnia-
ne jest podłoże i usuwane są kolizje.   
 Kolejna plotka, która pojawi-
ła się w ostatnim czasie, dotyczy-
ła odkopania żydowskiego cmenta-
rza w Wólce Prackiej, co miało spo-
wodować wstrzymanie prac. Jak się 
okazuje, w Wólce Prackiej zostały 
wykopane nie ludzkie szczątki tyl-
ko... pozostałości z czasów kultu-
ry przeworskiej w postaci elemen-
tów kamiennych narzędzi czy frag-
mentów dymarek służących do wy-
topu żelaza. - W tym rejonie odkry-
to też pochówek niemieckiego żoł-

nierza poległego w 1914 roku, ale to 
było trzy lata temu – wyjaśnia Mał-
gorzata Tarnowska. - Sprawa zosta-
ła przekazana policji. Jeśli chodzi o 
najnowsze znaleziska, badania ar-
cheologiczne cały czas trwają.
 Prawdą jest natomiast to, że wy-
konawca odcinka „B”, który połą-
czy Lesznowolę z Tarczynem – fir-
ma IDS-BUD – poprosił jakiś czas 
temu o wydłużenie czasu na reali-
zację zadania (ten fragment drogi 
miał być gotowy już w marcu 2021 
roku). - W tej chwili jesteśmy na eta-
pie rozpatrywania roszczenia. Jesz-
cze nie wiadomo, czy przychylimy 
się do prośby wykonawcy – tłuma-
czy rzeczniczka GDDKiA.
 A jak wygląda postęp prac na in-
nych odcinkach Puławskiej Bis? Od-
cinek „A” od węzła Lotnisko do wę-
zła Lesznowola jest najmniej za-
awansowany, ponieważ dopiero w 
lutym tego roku GDDKiA podpisała 
umowę z nowym wykonawcą (kon-

trakt z poprzednim rozwiązano) 
– firmą Polaqua z Piaseczna. Ta 
część drogi ma być gotowa w paź-
dzierniku 2022 roku. W tej chwi-
li odhumusowywany jest teren pod 
trasę główną. Firma buduje też na-
sypy, kanał technologiczny, odwod-
nienie, przebudowuje kolizje infra-
struktury podziemnej i zagęszcza 
podłoże.  Z kolei na odcinku „C” 
trwają m.in. roboty ziemne przy na-
sypach, rozbierany jest ciąg główny 
DK7 oraz budowany duży zbiornik 
retencyjny. W rejonie ulicy Warszaw-
skiej powstaje też nowy most. Tu 
prace idą zgodnie z planem i mają 
zakończyć się w marcu przyszłego 
roku. - Pragnę podkreślić, że mimo 
trwającej pandemii wykonawcy nie 
przerywają robót – zapewnia Mał-
gorzata Tarnowska. - Wszystkie za-
planowane zadania w województwie 
mazowieckim są realizowane. 

Tomasz Wojciuk

Na placu budowy
Puławskiej Bis

GDDKiA zapewnia, że prace budowlane 
trwają przy Puławskiej Bis trwają

Wszystko wskazuje na to,

że pierwsze samochody 

przejadą Puławską Bis 

jesienią 2022 roku

R E K L A M A

Szykuje się renowacja 
zamku w Czersku
GÓRA KALWARIA Gmina uzyskała dotację z ministerstwa kultury na za-
bezpieczenie i przeprowadzenie badań laboratoryjnych murów. O drugą 
dotację na ich naprawę chce wystąpić jesienią. Jak wszystko dobrze pój-
dzie i pieniądze zostaną przyznane, prace ruszą wiosną przyszłego roku
 - Otrzymaliśmy 60 
tys. zł netto na zabezpie-
czenie murów przed dal-
szą degradacją. Wszyst-
kie zabiegi, które chce-
my przeprowadzić, zosta-
ły uzgodnione z konser-
watorem zabytków – wy-
jaśnia Dariusz Falana, dy-
rektor Ośrodka Kultury w 
Górze Kalwarii. Kolejne 45 
tys. zł na wykonanie  prac 
(rozpoczną się prawdo-
podobnie od lipca) doło-
ży gmina. W ramach za-
dania zostaną rozebra-
ne zniszczone fragmenty 
murów i zabezpieczone 
cegły gotyckie. Oprócz 
tego zostaną pobrane próbki zaprawy. Ich analiza ma dać odpowiedź na py-
tanie, dlaczego mur niszczeje. Zbadany zostanie także poziom zawilgocenia 
murów. - Po badaniach laboratoryjnych zamierzamy przeprowadzić prace na-
prawcze, które będą jednak więcej kosztować – informuje dyrektor Falana. Już 
jesienią gmina zamierza złożyć kolejne wnioski o dotacje do kilku instytucji, li-
cząc że zostaną pozytywnie rozpatrzone na początku przyszłego roku tak, aby 
od wiosny można było ruszyć z właściwym remontem. 
 - Planujemy również wystartować w konkursie na dofi nansowanie naprawy 
prowadzącego do zamku mostu marszałka Franciszka Bielińskiego – dodaje dy-
rektor Ośrodka Kultury. - Wnioski o dotację na ten cel zostaną złożone również w 
tym roku do ministerstwa kultury oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków.

TW

Remont zamkowych murów powinien 
zacząć się w przyszłym roku

GÓRA KALWARIA

Zamek w Czersku na platformie www
 Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci 
przyznało zamkowi w Czersku 83 tys. zł dotacji na stworzenie nowo-
czesnej strony www oraz interaktywnej makiety 3D, ukazującej zamek 
na przestrzeni trzech epok historycznych. Być może w ramach projek-
tu uda się także stworzyć krótkie fi lmy przybliżające dzieje twierdzy. 
Strona ma być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w 
tym niedowidzących. Platforma ma powstać do końca października.

TW
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Derby dla Laury
PIASECZNO W drugim spotkaniu barażowym o awans do czwartej ligi Sparta Jazgarzew zmie-

rzyła się na własnym boisku z Laurą Chylice. Po meczu tylko goście mieli powody do radości

 Spotkanie rozpoczęło się od 
wzajemnego badania się rywali, 
przez co w pierwszej połowie niewie-
le było sytuacji bramkowych. W 20. 
minucie Marcel Mich ładnie urwał 
się lewym skrzydłem, ale jego pła-
ski strzał po długim rogu minimal-
nie minął bramkę Laury. W 35. mi-
nucie Hubert Skrzypek uderzył z ko-
lei groźnie z wolnego, a piłka – po 
rykoszecie – została odbita przez Al-
mira Erdena na rzut rożny. Po do-
środkowaniu z rogu futbolówka po-
nownie trafiła do Skrzypka, któ-
ry tym razem umieścił ją w siatce. 
Przed zmianą stron Olaf Kubat po-
pędził jeszcze prawą stroną, upadł w 
polu karnym po kontakcie z obroń-
cą, ale gwizdek arbitra milczał.
 W drugiej połowie mecz był już 
bardziej otwarty. Sparta, nie ma-
jąc nic do stracenia, odkryła się, 
przez co narażała się na kontry. W 
57. minucie Daniel Michalski był 
bliski podwyższenia wyniku, ale za 
mocno wypuścił sobie piłkę i został 
uprzedzony przez bramkarza. W od-
powiedzi na bramkę Sznajdera ude-
rzył Kubat, ale tego dnia był w ataku 
osamotniony i brakowało mu wspar-
cia w ofensywie kolegów. W 62. mi-
nucie było już 0:2. Po rzucie roż-
nym Daniel Ludynia trafił głową na 
tyle skutecznie, że piłka wylądowa-

ła w siatce. Sparta mogła chwilę po-
tem zdobyć bramkę kontaktową, ale 
– w zamieszaniu podbramkowym 
– futbolówka zatrzymała się na po-
przeczce. 
 W 80. minucie Laura dobiła ry-
wali. Akcję meczu rozegrali Paweł 
Grodzki, który podał do Ludy-
ni, a ten wyłożył piłkę jak na tacy 
Jackowi Wąsikowi, który pewnym 
strzałem ustalił wynik meczu. Go-
spodarze walczyli do końca choć-
by o honorowego gola, a derbowe 
emocje udzieliły się... ławce rezer-
wowych. Za komentowanie decy-
zji sędziego bezpośrednie czerwo-

ne kartki otrzymali Filip Łubań-
ski i Maciej Sałuda (asystent tre-
nera), a trener Arkadiusz Ryś mu-
siał opuścić boisko za dwie żółte 
kartki. W samej końcówce na pla-
cu gry pojawił się jeszcze Robert 
Podoliński. Popularny „Bobo” za-
grał dwie świetne długie piłki na 
kontrę, ale Jacek Jamrozik nie zdo-
łał ich zamienić na gole.
 W najbliższą środę Laura zagra 
na wyjeździe z Okęciem Warszawa, 
a Sparta podejmie u siebie drugi ze-
spół Ursusa Warszawa.

Grzegorz Tylec

Arkadiusz Ryś, 

trener Sparty Jazgarzew

 Laura nas wypunktowała, zagrała mądrze z kontry i po naszych błędach przy stałych fragmentach 
gry zdobyła bramki. Staraliśmy się prowadzić grę i w pierwszej połowie dobrze to wyglądało, ale ła-
two stracone bramki podcięły nam skrzydła i już nie potrafi liśmy się podnieść, aby powalczyć cho-
ciażby o remis. Kartki były wynikiem kumulacji podjętych decyzji przez sędziego, co dodatkowo, pa-
trząc na wynik, frustrowało nas mocno. Nie przegraliśmy jednak przez sędziów i te kartki nie powin-
ny się wydarzyć.

Maciej Tataj, 

trener Laury Chylice

 Jesteśmy zadowoleni i z wyniku i z meczu. Po porażce z Ursusem to była nasza ostatnia szansa żeby 
się liczyć. Cieszymy się, że wszystko zależy od nas. Moim zdaniem w pełni zasłużyliśmy na zwycię-
stwo. Na mecz z Okęciem jedziemy w bojowych nastrojach. Musimy wygrać żeby awansować. Każ-
dy wie o jaką stawkę gramy. Zrobimy wszystko żeby zwyciężyć, chociaż mało kto na nas liczył i nie 
mamy żadnego ciśnienia, ale oczywiście jesteśmy świadomi szansy i tego o co gramy.

Młodzi pingpongiści mają się
czym pochwalić
PIASECZNO Choć rozgrywki tenisistów stołowych zostały wstrzymane w związku z pan-

demią, to młodzi zawodnicy UKS Return Piaseczno przygotowują się do dokończenia 

sezonu 2019/2020

 Obecny sezon był, jak do tej 
pory, bardzo udany, czego efektem 
jest powołanie aż sześciu naszych 
pingpongistów do Kadry Mazow-
sza. W gronie wyróżnionych znajdu-
je się czterech młodzików - Patrycja 
Borowska, Patryk Burakowski, Kon-
rad Burakowski oraz Patryk Dubi-
niak oraz dwóch kadetów - Mateusz 
Burakowski i Borys Massalski. 
- Zawodnicy ci przyciągnęli uwagę 
trenerów Kadry Mazowsza dobry-
mi występami na arenie wojewódz-
kiej i ogólnopolskiej – mówi Ma-
ciej Chojnicki z UKS Return Pia-
seczno. - Ponadto o dobrym po-
ziomie szkolenia młodzieży może 
świadczyć fakt, że klub z Piasecz-
na zajmuje aktualnie piąte miejsce 
w Polsce jeśli chodzi o klasyfika-
cję w kategorii żaków (poniżej 11 
roku życia) na 448 sklasyfikowa-
nych klubów. 
 Przed młodymi tenisistami sto-

łowymi teraz trzy miesiące inten-
sywnych treningów, których owo-
cem mają być dobre wyniki podczas 

wrześniowych i październikowych 
Mistrzostw Polski. 

Tyl.

Szkoleniowcy Piaseczna
z wyższymi uprawnieniami
PIŁKA NOŻNA Choć piłkarze, póki co, nie grają, coraz większe umiejęt-
ności szkoleniowe zdobywają piaseczyńscy trenerzy

 Kolejnymi szkoleniowcami MKS Piaseczno z licencjami UEFA A zostali: Da-
niel Barcicki, Mariusz Semeniuk, Jarosław Ludwiniak i Adrian Szewczyk. Kwali-
fi kacje trenera UEFA A to kolejny (trzeci) stopień na drodze podnoszenia kwa-
lifi kacji zgodnie z wytycznymi UEFA. - Zasób wiedzy i kompetencje trenera 
UEFA A określają zakres jego aktywności do pracy z zespołami młodzieżo-
wymi, seniorskimi najwyższych klas amatorskich, niższych zawodowych oraz 
przygotowują do pełnienia funkcji asystenta pierwszego trenera w najwyż-
szych ligach zawodowych – informuje Polski Związek Piłki Nożnej. - Najbar-
dziej istotnym przesłaniem trenera pracującego na najwyższym poziomie 
amatorskim winno być przygotowanie utalentowanych piłkarzy do treningu 
i gry w piłce nożnej zawodowej.
 Obecnie MKS Piaseczno może pochwalić się grupą jedenastu trenerów i koor-
dynatorów legitymujących się licencjami UEFA A lub UEFA A – Elite Youth.

Tyl.

Koniec marzeń 
o trzeciej lidze
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – BŁONIANKA BŁONIE 1:4
Po nierozegranym meczu w ramach baraży Final Four z Radomiakiem II 
Radom MKS Piaseczno pokonało na własnym boisku Victorię Sulejówek 
4:2. O tym kto będzie się liczyć dalej w walce o trzecią ligę zdecydować 
miał więc mecz z Błonianką Błonie – bezpośrednim rywalem do awansu

 Do zajęcia pierwszego miejsca w grupie południowej czwartej ligi Pia-
secznu wystarczał remis. W pierwszej połowie dogodnych sytuacji do zdoby-
cia gola było z obu stron niewiele. Emocje zaczęły się dopiero w końcówce, 
kiedy to Błonianka trafi ła do siatki biało-niebieskich, ale sędzia gola nie uznał 
dopatrując się pozycji spalonej, choć – nawet wśród gospodarzy – decyzja ta 
wzbudziła spore kontrowersje. 
 Druga połowa była już znacznie ciekawsza, ale mile będą ją wspominać je-
dynie goście. Piaseczno zaczęło obiecująco – głową strzelił obok bramki Kon-
rad Rudnicki, a Kamil Matulka popisał się ładną indywidualną akcją i uderzył 
groźnie po długim rogu. W 53. minucie, po rzucie rożnym, Kamil Ziemnicki in-
terweniował jednak tak niefortunnie, że posłał piłkę do własnej bramki. Dzie-
więć minut później było już 0:2 po składnej kontrze i trafi eniu Mariusza Za-
lewskiego, ale nadzieję miejscowych przywrócił bardzo szybko Rudnicki, tra-
fi ając głową po wrzutce Michała Suchanka. 
 Animuszu starczyło miejscowym niestety tylko na pięć minut, bo z każdą 
kolejną akcją Błonianka coraz bardziej kontrolowała boiskowe wydarzenia. W 
83. minucie kolejną kontrę gości wykończył Rafał Włodarczyk, a w 90. minucie 
pogrążył Piaseczno – strzałem z rzutu karnego – Sebastian Czapa. Błonianka 
mogła zresztą zdobyć więcej goli, będąc w tym spotkaniu zespołem zdecy-
dowanie lepszym. Co ciekawe, jesienią na wyjeździe było również 1:4 – tyle że 
wówczas cieszyli się biało-niebiescy. Marzenia o awansie do trzeciej ligi trze-
ba więc odłożyć do następnego sezonu, który – miejmy nadzieję - będzie już 
przebiegał w normalnych okolicznościach.

Grzegorz Tylec
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Wzrosło bezrobocie
POWIAT Z miesiąca na miesiąc, począwszy od lutego, na terenie powia-
tu piaseczyńskiego postępuje nieznaczny wzrost bezrobocia. W maju 
bez pracy były 3322 osoby. Jednak najgorsze może dopiero nadejść

 GUS nie wyliczył jeszcze stopy bezrobocia w powiecie piaseczyńskim za 
maj, jednak należy spodziewać się, że będzie ono kształtowało się na pozio-
mie około 3,6 proc. (w kwietniu było to 3,4 proc.), a więc sporo poniżej średniej 
krajowej wynoszącej niemal 6 proc. - Na naszym terenie póki co z bezrobociem 
nie ma dramatu – uważa Danuta Świetlik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Piasecznie. - Nie oznacza to jednak, że sytuacja nie może się zmienić. Ponad 
130 tys. osób otrzymuje dofi nansowanie do pensji w ramach tarczy antykryzy-
sowej. Nie wiadomo co będzie, jak skończy się rządowe wsparcie.
 W tej chwili, w ramach tarczy, przez PUP w Piasecznie są realizowane trzy 
programy. Pierwszy dotyczy dofi nansowania kosztów wynagrodzeń pracow-
ników, drugi dofi nansowania prowadzonej działalności gospodarczej, a trzeci 
bezzwrotnych (pod pewnymi warunkami) pożyczek do 5 tys. zł. Zdecydowa-
nie największym zainteresowaniem cieszy się trzeci program, na który wpły-
nęło dotąd ponad 13,2 tys. wniosków. Niemal 9300 z nich do tej pory zosta-
ło rozpatrzonych pozytywnie. - Każdego dnia wypłacamy około 300 poży-
czek – mówi Danuta Świetlik.  - Najwięcej wniosków wpływało do 20 maja.

TW

Szukasz pracownika?

Zadzwoń:  22 756 79 39

To miejsce czeka na Twoje ogłoszenie
Kolejny Kurier 

KARIERA
 już za tydzień

R E K L A M A

Ważna informacja
dla bezrobotnych
Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie odbywa się bezpośrednia reje-

stracja osób umówionych wcześniej na termin i godzinę wizyty. W związku z dużą ilo-

ścią osób oczekujących na rejestrację, zapisy są wstrzymane

 Ze względu na panujący stan 
pandemii dla bezpieczeństwa Pań-
stwa i pracowników urzędu pra-
cy rekomendujemy rejestrację elek-
troniczną przez portal praca.gov.pl:
– pełna rejestracja – składa-
jąc wniosek wraz z załącznika-
mi w postaci elektronicznej opa-
trzony podpisem kwalifikowa-
nym lub profilem zaufanym;
– prerejestracja (bez obowiązku 
uwierzytelnienia danych podpisem 
elektronicznym lub podpisem za-
ufanym) – zamiast osobistej wizyty 
ubiegającego się o zarejestrowanie 
w urzędzie pracy – pracownik urzę-
du zadzwoni w celu potwierdzenia 
faktu, że faktycznie ubiega się oso-
ba faktycznie ubiega się o rejestra-
cję. Za dzień dokonania rejestra-
cji przepisy rozporządzenia uznają 
dzień przeprowadzenia rozmowy te-
lefonicznej.
 Od 22.06.2020 r. będzie tak-
że możliwość rejestracji bezpośred-
niej bez wcześniejszego umówie-
nia się w godz. 8.30 -15.00. Pracow-
nik dyżurujący będzie wydawał bile-
ty z numerem z systemu kolejkowego 
i wpuszczał kolejne osoby na stano-
wiska obsługi rejestracji.
 W dalszym ciągu konieczne bę-
dzie zachowanie wymogów sanitar-
nych. W urzędzie będzie mogła znaj-

dować się 1 osoba na jedno stano-
wisko obsługi, przy wejściu będzie 
trzeba zdezynfekować ręce, a w po-

mieszczeniach urzędu mieć zasło-
nięte usta i nos.



DAM PRACĘ

Masarnia zatrudni: sprzedawce w sklepie, pracownika 
produkcyjnego oraz rozbiorowego z doświadczeniem.
tel. 22 756 79 82 Piaseczno 

Zatrudnię szwaczkę, krawcową, praca w Głoskowie, 
tel. 510 267 684

Praca w sklepie budowlano-wielobranżowym w Złoto-
kłosie. - 1 osobatel. 511 503 264 

Gazeta Kurier Południowy poszukuje osoby do rozdawa-
nia gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie,tel. 22 756 79 39

Ekspedientki z doświadczeniem, spożywczy, 
Bobrowiec, tel. 508 23 85 86

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Ustanowie, 
tel. 602 119 041

Podnajmę gabinet manicure w salonie kosmetycznym 
lub przyjmę manicurzystkę ze swoją działalnością, Pia-
seczno, tel. 691 964 620

Grafik, operator DTP. 
Prosimy o przesłanie cv na adres: praca@galia.net.pl

PRACA PRZY ELEWACJACH OKOLICE ŁAZ, 
LESZNOWOLI. Tel. 606-694-330. 

Kamieniarz, szlifierz obróbka nagrobków. tel. 602 424 326

Zatrudnię glazurnika z doświadczeniem tel 606 975 447

Lakiernika Sam.5-6 tys na rękę do pracy pod Piasecznem 
tel. 697 027 956

Magazynier, prawo jazdy kat. B, obsługa wózka widłowe-
go, Chyliczki, tel. 600 284 250  

Szukam pracownika na produkcję. Praca przy tworzy-
wach sztucznych (wytłaczarki), tel. 601 398 117

Zatrudnię pracownika na magazyn budowlany, „Zomar” 
Cendrowice ul. Szkolna 17, tel. 669 226 700, 602 292 933

Przyjmę do pracy przy posadzkach żywicznych, 
tel. 516 266 796

Ekspedientkę, Piaseczno ul. Pomorska oraz Wólka 
Kozodawska, tel. 508 288 773

Zatrudnię elektryka/mechanika na konserwację 
w zakładzie w Piasecznie, pełny etat , tel. 609 077 030

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników, 
a także na stanowisko kierownika ekipy pielęgnacyjnej, 
tel. 505 075 670

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonego brukarza,
 tel. 505 075 670

Browar Jabłonowo zatrudni wózkowego, email: zj@jablonowo.pl

Ekspedientkę Gabryelin, tel. 508 288 773

Pracowników do gastronomii, Western Tortilla, 
Góra Kalwaria tel. 501 100 805

Zatrudnię pracowników budowlanych znajomość prac 
wykończeniowych. Praca na terenie  Warszawy i okolic  
atrakcyjne zarobki. Tel. 604 618 743

Kierowcę do rozwożenia pieczywa, tel. 663 044 036

Piekarnia zatrudni piekarza, cukiernika, osoby do krojenia 
i pakowania pieczywa, tel. 663 044 036

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, Tel. 883 518 011

Sprzątanie i mycie okien, tel. 733 546 026

Posprzątam, tel. 513 449 171

KUPIĘ

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

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

SPRZEDAM

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

Książki: literatura, biografie i inne, tel. 571 373 118

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup pojazdów, złomowanie, transport gotówka 
tel. 604 868 998

Kasacja aut, tel. 508 206 738

Kupię każde auto, tel. 603 903 405

Każdy, uszkodzony, cały, tel. 789 432 021

Skup aut, tel. 515 018 430

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Mieszkanie 57 m kw. w Górze Kalwarii. Tel: 602 768 938

Działki mieszkaniowo-usługowe Uwieliny gm. Prażmów 
tel. 603 862 559

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

Sprzedam pawilon 16 m kw. ul J. Pawła II w Piasecznie, 
cena do uzgodnienia, tel. 603 263 110

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 600 zł/m kw., 
w całości lub podzielę lub wydzierżawię, tel. 667 797 094

Atrakcyjną działkę na Mazurach w Worlinach z dostępem 
do jeziora, tel. 601 39 72 71

Mieszkanie 87 m kw., 3 pokoje, garaż podziemny, piwnica, 
balkon, osiedle strzeżone, Góra Kalwaria, tel. 691 737 507

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

Działki budowlane Prażmów, tel.791 394 791

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę lokal 68 m kw. w Ustanowie, tel. 602 601 676 

Pawilon parterowy w Piasecznie 237 m kw. na każdą działal-
ność całość lub cześć posiadający 7 pokoi, kuchnie, 3 toa-
lety w tym jedna  kabina z prysznicem, własny parking na 12 
samochodów tel. 601 274 808, 22 750 18 10 

Mieszkanie w Czersku, tel. 22 727 41 53, 780 060 388

2-pokojowe, Piaseczno, tel. 668 155 678

Mieszkanie 30 m kw.  w Piasecznie ul. Kusocińskiego, 
tel. 609 209 879

Segment, 110 m kw., Piaseczno, ul. Wyszyńskiego, 
atrakcyjna cena, od zaraz, tel. 602 126 885

Mieszkanie 37 m kw., parter, centrum Góry Kalwarii, 
tel. 886 471 042

Pokój z kuchnią i łazienką najchętniej parze, Nowa 
Iwiczna, tel. 601 093 642

Lokal 56 m kw., ul. Puławska 534, tel. 501 121 734

Lokal użytkowy, Piaseczno, ul. Młynarska 4a, tel. 885 371 797

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

Kwatery, tel. 728 899 673

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię prywatnie mieszkanie do 50 m kw. w Piasecznie 
tel. 574 786 275

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309 

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

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

Tynki gipsowe, elewacje, wylewki Tel.502 788 561

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

Malowanie ogrodzeń, tel. 504 571 038

Remonty, kompleksowe wykończenia wnętrz, 
profesjonalne, tel. 537 767 691

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Remonty mieszkań, malowanie, glazurnictwo, 
tel. 669 945 460

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

KOSZENIE tel. 735 616 596

ROZBIÓRKI WIAT i DOMÓW, TEL. 539 653 047

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

REMONTY KOMPLEKSOWO, TEL. 539 653 047

GLAZURA, TERAKOTA, TEL. 728 890 101

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL. 601 21 94 82

Tynki maszynowe tel. 533 125 444

Dachy krycie-naprawa tel. 792 354 779

Złota rączka tel. 505 265 005

Usługi minikoparką, usługi podnośnikiem, koszowym,wy-
cinka, przyłącza energetyczne kablowe oraz napowietrz-
ne, prowizorki budowlane, pomiary usuwanie kolizji ener-
getycznych, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanaliza-
cyjne Tel. 537 537 450 oraz 537 537 650

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

Trucie, gazowanie kretów, tel.  501 436 331

Ogrody-Koszenie-Trawników-Zarośli, tel. 603 315 531 

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Poddasza, k/g, tel. 728 890 101

Koszenie, ogrody, sprzątanie, MarekW, tel. 506 642 644

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

Kominy,rynny, naprawy, tel. 798 836 860

Złota rączka + ogrodnik, tel. 669 686 350

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Kompleksowe wykonawstwo robót budowlanych, 
tel. 798 111 402

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Malarskie, tel. 696 120 208

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Dekarskie - wolne terminy, blachodachówki, rynny, rury, 
obróbki blacharskie, tel. 514 258 253

Malowanie ogrodzeń, tel. 504 571 038

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

Masz zarośniętą działkę jak 150! Wejść się nie da, 
przyjedziemy skosimy zarośla i wytniemy samosieje, 
tel. 500 51 66 77

Złota rączka tel. 735 616 596

Czyszczenia kostki, ogrodzeń tel.735 616 596

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

 RÓŻNE 

Fotowoltaika, panele słoneczne, tel.570590007, 
www.fotonic.pl

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 /godzinę, Skype, tel. 571 373 118

Studio „Podróżnicy ku mądrości”- rozmowy o Wszech-
świecie, życiu i człowieku, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

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, zaszczepio-
ne i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i oko-
licach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. 
Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 
604 531 952, 608 504 380

Oddam gupiki, hodowla własna, Piaseczno, 
tel. 692 488 278

MATRYMONIALNE

Wdowa, 70+, zapozna pana w podobnym wieku, bez na-
łogów, tel. 731 933 848
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Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość 43cm), 
Technics, Radmor, kolumny Altus z lat 90-tych, oraz 
kasety TDK, SONY, MAXWELL, tel. 698 698 839

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

Segment, 110 m kw., Piaseczno, ul. Wyszyńskiego, 
atrakcyjna cena, od zaraz, tel. 602 126 885

Pomoc w lekcjach, klasy 0-5,nauka na bieżąco, 
też opieka, Piaseczno i okolice, 20 -30zł/h, Skype,
tel. 571 373 118

Grupa wsparcia. Omawiamy problemy, które Ciebie 
interesują. Symboliczne opłaty, tel. 571 373 118

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

Hydraulik - instalacje wod-kan, przyłącza,
tel.608 030 808

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Przyjmę panią do sprzątania samochodów 
ciężarowych Łazy k. Magdalenki, tel. 604 626 444



Radni przyznali środki na przebudowę
ważnej drogi i skrzyżowania
PIASECZNO Podczas środowej sesji rady miejskiej radni wprowadzili do budżetu łącz-

nie ponad 10 mln zł na przebudowę ulicy Księcia Janusza I Starego oraz modernizację 

skrzyżowania drogi 722 z alejami Kasztanów i 3 Maja w Zalesiu Dolnym

 O fatalnym stanie ulicy Księcia 
Janusza I Starego pisaliśmy wielo-
krotnie. Niedawno poinformowa-
liśmy, że gmina ma już wszystkie 
niezbędne projekty i ZRID na roz-
budowę arterii. - Nie mamy jeszcze 
zapewnionego finansowania, chce-
my aby sejmik województwa mazo-
wieckiego partycypował w tym za-
daniu – mówił przed miesiącem 
burmistrz Daniel Putkiewicz. Wy-
gląda na to, że burmistrzowi udało 
się dojść z sejmikiem województwa 
do porozumienia, bo na dzisiejszej 
sesji radni przyznali pomoc rzeczo-
wą dla województwa mazowieckiego 
na realizację tego zadania (przebu-
dowywana arteria to fragment wo-
jewódzkiej drogi 722). W 2020 roku 
zarezerwowano na ten cel ponad 
5,8 mln zł, zaś w 2021 – ponad 2,5 
mln zł (według kosztorysu inwesty-
cja ma pochłonąć około 12 mln zł). 
Co ma zostać zrobione za te pienią-
dze? Na odcinku od ronda Solidar-
ności do wysokości ulicy Przedwio-
śnia ma być zrobiona nowa jezdnia, 
chodniki oraz skrzyżowania z dro-
gami poprzecznymi. Na skrzyżowa-
niu drogi 722 z ul. Przedwiośnia i 1 
Maja ma powstać małe rondo. W ra-
mach prac zostanie wykonane nowe 
oświetlenie i odwodnienie. Włącznik 
w drogę  krajową 79 nie będzie prze-
budowywany, bo miejsce to znajduje 
się już w zarządzie GDDKiA. - Cie-
szę się, że powstanie atrakcyjna ale-
ja z zielenią oraz nową ścieżką ro-
werową – mówi Daniel Putkiewicz. 
Swego entuzjazmu nie kryła też rad-
na Ewelina Wójcik, która podkreśli-
ła że w najbliższym czasie stan regu-
larnie podtapianej, dziurawej drogi 
zostanie ucywilizowany.

 Radni zdecydowali też o przy-
znaniu pomocy finansowej woje-
wództwu mazowieckiemu w wy-
sokości 2,1 mln zł na przebudo-
wę skrzyżowania drogi 722 (aleja 
Polskiego Państwa Podziemnego) 
z alejami Kasztanów i 3 Maja w 

Zalesiu Dolnym. - To będzie rewo-
lucyjna zmiana dla całego Zalesia 
Dolnego – zauważyła radna Mag-

dalena Woźniak. - To, co dzieje się 
na tym skrzyżowaniu, to jest dra-
mat. Dziękuję za przygotowanie 
tej inwestycji.
 Przebudowa niebezpiecznego 
skrzyżowania jest planowana jesz-
cze w tym roku i powinna kosztować 
około 3 mln zł. Gmina ma już wszel-
ką niezbędną dokumentację umożli-
wiającą zrealizowanie tego zadania. 
Na skrzyżowaniu ma zostać wyko-
nana nowa jezdnia oraz lewoskrę-
ty z drogi 722. Powstanie też chod-
nik i ścieżka rowerowa na fragmen-
tach alei 3 Maja i alei Kasztanów 
z przejściem przez tor kolejki wą-
skotorowej. Skrzyżowanie zostanie 
oświetlone i zyska nową sygnaliza-
cję świetlną. 

Tomasz Wojciuk

Skrzyżowanie w Zalesiu Dolnym powinno zostać przebudowane 
jeszcze w tym roku

Obydwie inwestycje powsta-

ją w wyniku porozumienia 

między gminą a wojewódz-

twem mazowieckim i będą 

współfinansowane przez 

obydwa samorządy
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klikasz i  wiesz

PONAD 2 MILIONY 

ODSŁON MIESIĘCZNIE!

R E K L A M A



<<
  /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


