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Karambol w Zalesiu Dolnym
PIASECZNO Poniedziałkowy karam-
bol z udziałem autobusu i 7 samo-
chodów na kilka godzin wstrzymał 
ruch na ulicy Pod Bateriami. Kie-
rowcy autobusu zatrzymano pra-
wo jazdy. Okazało się też, że jeden z 
kierowców był pod wpływem alko-
holu. Na szczęście w zdarzeniu nikt 
nie ucierpiał

Chcą odwołać 
burmistrza!
GÓRA KALWARIA Grupa mieszkańców niezadowolonych 

z pracy burmistrza Arkadiusza Strzyżewskiego chce 

doprowadzić do referendum, w którym wyborcy zde-

cydują o jego ewentualnym odwołaniu przed końcem 

kadencji. Aby referendum w ogóle się odbyło, musi 

opowiedzieć się za nim około 2200 osób uprawnio-

nych do głosowania
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Ujawniono ponad pół kilograma narkotyków

Jechał seatem bez uprawnień

Napił się i zaczął skakać po bmw

Na spacer z marihuaną

Kolejny nieuczciwy kurier

 Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali 35-letniego kierow-
cę bmw, który ukrywał w bagażniku 390 g marihuany. Po chwili w jego 
mieszkaniu znaleziono mefedron, amfetaminę i kokainę o łącznej wa-
dze ponad 200 g. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wy-
kluczają kolejnych zatrzymań.

LESZNOWOLA

Tataspartakiada
 W sobotę 3 października na 
stadionie sportowym przy szko-
le w Lesznowoli odbędzie się kolej-
na edycja Tataspartakiady, czyli za-
wodów sportowych dla niepełno-
sprawnych dzieci i ich rodzin. Z uwa-
gi na obostrzenia związane z pande-
mią koronawirusa, w imprezie weź-
mie udział nie więcej niż 200 osób. 
- Mimo to atrakcji nie zabraknie, a z 
koncertem wystąpi znany zespół di-
sco polo – mówi Jacek Zalewski, or-
ganizator wydarzenia. Tatasparta-
kiada zacznie się o godz. 11.

TW

 W środę rano w Woli Mrokowskiej policjanci zatrzymali do kontroli 
seata cordobę. Jak się okazało, siedzący za kierownicą pojazdu 33-letni 
mieszkaniec powiatu miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów me-
chanicznych. Sprawa znajdzie swój fi nał w sądzie. 

 Kilka dni temu przed północą do policjantów dotarła informacja, że 
po jednym z zaparkowanych na osiedlu samochodów skacze młody męż-
czyzna. Przybyli pod wskazany adres funkcjonariusze zatrzymali 37-latka 
i osadzili go w celi. W chwili popełniania przestępstwa mężczyzna miał w 
organizmie prawie 3 promile alkoholu. Podczas oględzin w bmw stwier-
dzono wgniecenia dachu, uszkodzenia pokrywy silnika i wybite szyby. 
Straty oszacowano na 70 tys. zł. 37-latek po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut 
uszkodzenia mienia. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 
 Do podobnego incydentu doszło tej samej nocy na ulicy Go-
jawiczyńskiej w Piasecznie. Tu nieznani sprawcy zdewastowali 
fiata doblo, wybijając w nim m.in. szyby. Policja szuka świadków 
tego zdarzenia. 

 Na terenie Góry Kalwarii policjanci zatrzymali dwóch nastolatków, 
którzy przeprowadzali transakcję narkotykową. Wpadli, gdy jeden pró-
bował sprzedać drugiemu marihuanę. Teraz obaj staną przed sądem ro-
dzinnym. Do podobnej sytuacji doszło na ulicy Jarzębinowej w Piasecz-
nie. Tu jednak funkcjonariusze ujęli 19- i 20-latka, którzy mieli przy so-
bie marihuanę. Mężczyźni odpowiedzą za posiadanie narkotyków. Gro-
zi im do 3 lat pozbawienia wolności. 

 Policjanci zatrzymali 37-latka podejrzanego o kradzież dwóch rute-
rów oraz smartfona z sortowni fi rmy, w której był zatrudniony. Mimo że 
zdarzenie zostało nagrane przez monitoring, mężczyzna nie przyznaje 
się do dokonania kradzieży. O jego winie zdecyduje sąd. Grozi mu do 5 
lat pozbawienia wolności. 

Uratowano 50 kotów perskich

Dwóch nastolatków szalało wypożyczonym bmw

 Policjanci, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz wolontariusze funda-
cji Animal Rescue Polska weszli na teren posesji w Piasecznie, gdzie pro-
wadzona była nielegalna i niespełniająca wymogów sanitarnych hodow-
la kotów perskich. Uwolnionych zostało 50 zwierząt (część z nich było w 
złym stanie), a ich „hodowcę” zatrzymano. Jak się okazało, 55-latek był po-
szukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności. 

 Policja namierzyła  dwóch chłopców w wieku 15 i 16 lat (mieszkań-
cy Piaseczna i Konstancina-Jeziorny), którzy poprzez aplikację wypoży-
czyli w Warszawie elektryczne bmw, płacąc za nie kartą kredytową. Na-
stępnie wsiedli do samochodu i udali się w szalony rajd po mieście, na-
grywając przy okazji fi lmiki i umieszczając je w sieci. Żaden z nastolat-
ków nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu. Sprawą zajmuje 
się już wydział ds. nieletnich. 

2 nr 34 (827)/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, 
Marek Marciniuk, Przemek Matyjasiak

Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia

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

ISSN: 1643 - 2843

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

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

jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione 

Chcą odwołać burmistrza!
GÓRA KALWARIA Grupa mieszkańców niezadowolonych z pracy burmistrza Arkadiusza 

Strzyżewskiego chce doprowadzić do referendum, w którym wyborcy zdecydują o 

jego ewentualnym odwołaniu przed końcem kadencji. Aby referendum w ogóle się 

odbyło, musi opowiedzieć się za nim około 2200 osób uprawnionych do głosowania

 Pełnomocnikiem komitetu przy-
gotowującego referendum, w któ-
rym mieszkańcy będą mogli wypo-
wiedzieć się w kwestii ewentualne-
go odwołania burmistrza jest Ewa 
Piotrowska, mieszkanka Łubnej. 
- Chcemy odwołać burmistrza przed 
końcem kadencji ponieważ nie dba 
on o dobro mieszkańców i podejmu-
je decyzje, świadczące o braku wie-
dzy oraz umiejętności zarządzania 
– twierdzi reprezentantka grupy nie-

zadowolonych mieszkańców. Inicja-
torzy starający się doprowadzić do 
przeprowadzenia referendum sfor-
mułowali pod adresem Arkadiu-
sza Strzyżewskiego dziesięć zarzu-
tów, w tym dotyczących gospoda-
rowania odpadami oraz funkcjono-
wania ZGK. Podnoszą też, że bur-
mistrz nieudolnie zarządza urzę-
dem, nie dotrzymuje kluczowych 
obietnic wyborczych (chodzi m.in. 
o obiecane otwarcie domów spotkań 
dla seniorów, rozbudowę szkół w 
Czersku i Kątach, usprawnienie ko-
munikacji wewnątrz gminy, moder-
nizację stadionu miejskiego) i coraz 
bardziej zadłuża gminę. 16 września 
Komisarz Wyborczy poinformował, 
że wie o inicjatywie przeprowadze-
nia referendum w sprawie odwoła-
nia burmistrza Góry Kalwarii. 
 - Mamy już wydrukowane listy, 
na których można się podpisywać – 
zapewnia Ewa Piotrowska. - Aby re-
ferendum doszło do skutku, do 8 li-
stopada musimy zebrać około 2200 
podpisów (10 proc. osób uprawnio-

nych do głosowania – przyp. red.). 
Jeśli dopełnimy tej formalności, re-
ferendum powinno odbyć się w cią-
gu 50 kolejnych dni, a więc na prze-
łomie roku – wyjaśnia pełnomoc-
niczka inicjatorów referendum.
 Jak się okazuje, wieści o pomy-
śle odwołania burmistrza Arkadiusza 
Strzyżewskiego dotarły już do ratusza.
 - 1 września otrzymaliśmy infor-
mację o zamiarze wystąpienia z ini-
cjatywą przeprowadzenia referendum 
w sprawie odwołania burmistrza – 
potwierdza Piotr Chmielewski, rzecz-
nik magistratu. - Była ona podpisana 
przez 5 osób. Potem dowiedzieliśmy 
się, że Komisarz Wyborczy odmówił 
przyjęcia zawiadomienia o zamiarze 
wystąpienia z inicjatywą referendalną, 

bo trzy osoby wymienione w zawia-
domieniu nie figurowały w rejestrze 
wyborców. Zawiązał się nowy, 9-oso-
bowy komitet, który miał rozpocząć 
zbiórkę podpisów. Nie otrzymaliśmy 
informacji czy Komisarz Wyborczy 
przyjął jego zawiadomienie i czy ewen-
tualna zbiórka podpisów jest legalna.
 Do zamiaru przeprowadzenia re-
ferendum odniósł się również Arka-
diusz Strzyżewski. - Jestem zaskoczo-
ny tą inicjatywą, ale szanuję zdanie 
osób, które się ze mną nie zgadzają. 
Referendum jest świętem demokracji i 
okazją do weryfikacji zaufania miesz-
kańców do mojej osoby i mojej pracy 
– komentuje burmistrz. 

Tomasz Wojciuk

Burmistrz Arkadiusz Strzyżewski do inicjatywy 
niezadowolonych mieszkańców podchodzi spokojnie, 
choć nie ukrywa że jest nią zaskoczony

Jeśli w ogóle dojdzie do 

referendum, prawdopodob-

nie odbędzie się ono 

na przełomie roku 

K O N D O L E N C J E

R E K L A M A
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Quady i crossy rozjeżdżają piękny las
KONSTANCIN-JEZIORNA Mieszkańcy Czarnowa alarmują, że w znajdującym się na terenie 

miejscowości lesie coraz częściej można spotkać motocykle crossowe, quady, a nawet 

terenowe samochody. - Nasz las jest dewastowany, a spacerującym po nim ludziom 

grozi niebezpieczeństwo – uważa Małgorzata Wojakowska-Żeglińska, sołtys Czarnowa

 Mowa o kompleksie lasów choj-
nowskich, a konkretnie terenie 
wspólnoty gruntowej wsi Czarnów. 
Obszar ten ma około 54 hektarów i 
okala spokojną konstancińską miej-
scowość. - Crossowcy szaleją tu tak 
naprawdę od lat, ale ostatnio pro-
blem się nasilił – mówi sołtys Czar-
nowa. - W lesie powstały doły i są 
już wyjeżdżone dróżki, po których 
odbywają się wyścigi. 
 Amatorzy szaleństw na dwóch 
kołach i nie tylko zbudowali mię-
dzy sosnami prowizoryczne trasy, 
ze zwalonymi pniami i hopkami. 
Dzikie harce odbywają się tu prak-
tycznie cały rok. 
   – Większości mieszkańców się 
to nie podoba – przekonuje Małgo-
rzata Wojakowska-Żeglińska. - Mo-
tocykle crossowe i quady strasznie 
hałasują,   poza tym stwarzają za-
grożenie zarówno dla spacerowi-
czów,   jak i grzybiarzy. To cud,   że 
nie doszło tu jeszcze do wypadku.
 Osobną kwestią jest niszczenie 
przyrody. Crossowcy nie tylko inge-
rują w las, ale też nie naprawiają po-
wodowanych przez siebie zniszczeń. 
 Ostatnio motocykle jeździły po 
lesie tydzień temu. Teresa Domań-
ska-Pokrzywa, prezes wspólnoty 
gruntowej wsi Czarnów zawiadomi-
ła nawet nadleśnictwo. 
 - Niestety , usłyszała że terenem 
tym zawiaduje jeden leśniczy, który 

wszystkiego nie upilnuje – mówi Ar-
tur Szymański, wiceprezes wspólnoty. 
 Małgorzata Wojakowska-Żegliń-
ska uważa, że gmina i nadleśnictwo 

powinni spotkać się i podjąć kroki, 
zmierzające do rozwiązania proble-
mu. - Może warto zainteresować ta 
sprawą także policję i straż miejską... 
- dodaje. 

 Jak poinformował nas rzecz-
nik powiatowej policji nadkom. Ja-
rosław Sawicki, funkcjonariusze nie 
otrzymali jeszcze zgłoszenia doty-
czącego szaleństw w czarnowskim 
lesie. - Jeśli takie zgłoszenie otrzy-
mamy, będziemy mogli przeanalizo-
wać sytuację i podjąć odpowiednie 
działania – wyjaśnia rzecznik KPP. 
- Na pewno las nie jest odpowied-
nim miejscem do uprawiania spor-
tów motocrossowych. Jeżdżenie po 
nim nie tylko zagraża bowiem przy-
rodzie, ale także ludziom. 

Tomasz Wojciuk

Tak naprawdę motocykliści 

crossowi i quadowcy zaglą-

dają do większości lasów na 

terenie powiatu

Mieszkańcy Czarnowa mają już dość szaleństw, 
które odbywają się w ich lesie

Zdrożeją ścieki
LESZNOWOLA W czwartek radni przegłosowali uchwałę dotyczącą uchy-
lenia dopłat do odbioru ścieków. Teraz do każdego metra sześcienne-
go nieczystości gmina dopłaca Lesznowolskiemu Przedsiębiorstwu Ko-
munalnemu ponad 1,5 zł. Od października ma się to jednak zmienić, co 
przełoży się na wyższe opłaty uiszczane przez mieszkańców
 Dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków zostały 
wprowadzone w 2018 roku. Najpierw do każdego metra sześciennego 
ścieków gmina dopłacała LPK 1,20 zł, w 2019 roku było to 1,30 zł, zaś 
w 2020 – 1,55 zł. Pieniądze miały zostać przeznaczone na dalszy roz-
wój spółki i umożliwić m.in. rozbudowę systemu kanalizacji. Tymcza-
sem podczas wczorajszej sesji radni opowiedzieli się za uchyleniem tej 
uchwały. Dlaczego? 
 „Dopłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków obciąża budżet gmi-
ny [...] i w związku z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną CO-
VID-19 zasadne jest odstąpienie od dopłaty ” - czytamy w uzasadnieniu. 
 Co to oznacza dla mieszkańców? Ano to, że już wkrótce będą oni pła-
cili o 1,55 zł więcej za każdy metr sześcienny nieczystości. Teraz w do-
mach jednorodzinnych jest to 8,8 zł, po uchyleniu dopłaty (uchwała ma 
obowiązywać od 12 października) będzie to ponad 10,3 zł. Nie wszy-
scy radni zagłosowali za uchyleniem dopłaty. Przeciwni temu pomysło-
wi byli Łukasz Grochala, Marta Maciejak, Tomasz Filipowicz i Piotr Osiń-
ski. - Oczywiście gmina powinna szukać oszczędności, ale niekoniecz-
nie w kieszeniach mieszkańców – uważa radny Łukasz Grochala.

TW
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KONSTANCIN-JEZIORNA

BCA Flash Show
 W sobotę 3 października o godzinie 18 w Hugonówce (ul. Mostowa 
15) wystąpi zespół BCA Flash Show, będący gwarancją spontanicznych 
wybuchów śmiechu, teatralnych scenek z zaskakującą puentą i dow-
cipnego komentarza do rzeczywistości. BCA Flash improwizują, czyli 
wychodzą na scenę bez wcześniej przygotowanego scenariusza. Dzię-
ki temu zabawne scenki i gagi powstają wprost na oczach widzów, któ-
rzy mogą też mieć wpływ na ostateczny kształt przedstawienia.
 Bilety w cenie 25 złotych do kupienia w kasie KDK lub na stronie in-
ternetowej Konstancińskiego Domu Kultury.

TW
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Co dalej ze stojącą 
przy drodze suchą brzozą?
PIASECZNO Na działce przy skrzyżowaniu ulicy Śląskiej z Batorego w Zalesiu Dolnym stoi gigantyczna, kom-
pletnie sucha brzoza. - To drzewo trzeba jak najszybciej wyciąć, bo zagraża bezpieczeństwu okolicznych 
mieszkańców – alarmuje pani Iwona, jedna z sąsiadek
 Drzewo stoi na zalesionej posesji 
kilkanaście metrów od skrzyżowa-
nia. Obok znajduje się chodnik, na 
którym ktoś (może właściciel drze-
wa? - przyp. red.) oparł drewnia-
ny kijek z napisem „Uwaga! Spada-
jące gałęzie”. - To ostrzeżenie znaj-
duje się w tym miejscu przynajmniej 
od 6 miesięcy - podkreśla pani Iwo-
na. - Nie rozumiem dlaczego przez 
pół roku nikt nie był w stanie usu-

nąć tego drzewa. Osobiście dzwo-
niłam do straży miejskiej i ochrony 
środowiska, ale nic to nie dało.
 Straż miejska miała poinformo-
wać naszą czytelniczkę, że wystą-
piono o zgodę na wycięcie drzewa 
do nadleśnictwa, bo działka leży na 
terenie leśnym. - Minęło jednak pół 
roku i nic – irytuje się kobieta. - Ja 
sama Śląską już nie chodzę, bo się 
najzwyczajniej w świecie boję. Może 
właściciele drzewa nie mają pienię-
dzy na jego usunięcie? Jeśli tak, to 
„sucharem” powinny zająć się nasze 
lokalne służby, np. straż pożarna, 
która dysponuje doświadczeniem i 
odpowiednim sprzętem.

 Zapytaliśmy strażników miej-
skich, czy monitorują sytuację zwią-
zaną z suchą brzozą. - Ostatni raz 
byliśmy tam w środę – informuje 
Mariusz Łodyga, komendant forma-
cji. - Właściciel nieruchomości poin-
formował nas, że otrzymał z nadle-
śnictwa zgodę na usunięcie brzozy i 
ma już umówionego pilarza. Teraz 

czeka na sygnał z zakładu energe-
tycznego kiedy będą mogli wyłączyć 
w tym rejonie prąd, bo w sąsiedztwie 
brzozy przebiega linia energetyczna. 
Wszystko jest więc na dobrej dro-
dze. Suche drzewo powinno zostać 
wkrótce usunięte. 

Tomasz Wojciuk

 Właściciel posesji poinformował straż miejską, 
że ma już zgodę na wycięcie brzozy

Większość suchych drzew 

przewraca się podczas sil-

nych, jesiennych wiatrów

Karambol 
w Zalesiu Dolnym
PIASECZNO Poniedziałkowy karambol z udziałem autobusu i 7 samocho-
dów na kilka godzin wstrzymał ruch na ulicy Pod Bateriami. Kierowcy au-
tobusu zatrzymano prawo jazdy. Okazało się też, że jeden z kierowców 
był pod wpływem alkoholu. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał

 Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca autobusu najechał na 
jadące przed nim bmw. Siła uderzenia była na tyle duża, że kierujący bmw 23- 
latek nie zapanował nad pojazdem i uderzył w suzuki. Natomiast autobus zje-
chał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się kolejno z dwiema toyotami, dwo-
ma fordami i oplem.
 7-letnie dziecko zostało przewiezione do szpitala, ale jak następnego dnia 
poinformowała policja, na szczęście w zdarzeniu nikt nie doznał poważniej-
szych obrażeń. Droga została całkowicie zablokowana na kilka godzin. Poli-
cjanci z wydziału ruchu drogowego i prewencji wyznaczyli objazdy i przepro-
wadzili wstępne ustalenia. Po przebadaniu wszystkich kierowców okazało się, 
że 23-letni kierowca bmw był pod wpływem alkoholu. Mężczyzna nie posia-
dał też uprawnień do prowadzenia pojazdów.
 Policjanci ponownie zwracają się do wszystkich uczestników ruchu o 
przestrzeganie przepisów, w tym szczególnie o często „zapominanym” za-
chowaniu bezpiecznego odstępu pomiędzy pojazdami. 57- letniemu kierow-
cy autobusu komunikacji miejskiej zatrzymano prawo jazdy.

AB
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Szansa na drugą młodość
Wypróbowałaś już wszystkie drogie kremy przeciwzmarszczkowe, serum li-

ftingujące, maseczki odmładzające i nic? Mamy dla Ciebie coś, co na pew-

no zadziała! Skóra stanie się gęstsza, zmarszczki wypłycą i co najważniej-

sze, efekt nie zniknie

 Skóra z biegiem lat traci swoją elastyczność i gęstość. Coraz większy spadek 

poziomu kolagenu odciska swoje piętno na naszej twarzy. Pojawiają się bruz-

dy, siatka drobnych zmarszczek, ostuda. Nasza recepta to mezoterapia mikro-

igłowa, którą  wykonuje się przy użyciu derma rollera, walca z serią igiełek lub 

dermapena. Poprzez masowanie i jednoczesne nakłuwanie skóry pobudzamy 

wytwarzanie kolagenu i elastyny, odmładzamy skórę, poprawiamy nawilżenie i 

stymulujemy naturalne procesy leczenia skóry. Substancje aktywne, które sto-

sujemy przy zabiegu wnikają głębiej i działają silniej

 Zabieg spowoduje przede wszystkim intensywne rozjaśnienie i rewitalizację 

skóry, redukcję przebarwień, poprawę napięcia, grubości i jędrności, spłycenie 

zmarszczek oraz zwiększenie produkcji kolagenu.

Efekty działania:

– zadaniem Derma Rollera jest usunięcie martwego naskórka i rozluźnienie

połączeń między jego komórkami

– pobudza żywe warstwy skóry 

– prowadzi do wzrostu przepływu krwi w skórze i pobudzeniu fibroblastów 

do syntezy kolagenu i elastyny

– każdy kolejny zabieg stopniowo spłyca zmarszczek, blizny, zmniejsza 

przebarwienia

– poprawia kontur twarzy

– poprawia jędrność i elastyczność skóry

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

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

P R O M O C J A

TERAZ w PROMOCJI
Zabieg mezoterapii - odmładzający twarz 169 zł
Zabieg mezoterapii odmładzający na okolice oczu 99 zł

R E K L A M A

Pechowe przejście dla pieszych?
KONSTANCIN-JEZIORNA Tydzień temu doszło do wypadku z udziałem pieszego na ul. Piłsud-

skiego, przy przystanku autobusowym w pobliżu ul. Piasta. Mężczyzna został potrąco-

ny na przejściu. Niespełna trzy lata temu w tym samym miejscu doszło do podobnego 

zdarzenia z udziałem znanego dziennikarza Piotra Najsztuba

 Do wypadku, w którym został 
poszkodowany 20-letni Ukrainiec, 
doszło 17 września wczesnym po-
południem. Kiedy mężczyzna prze-
chodził przez przejście, potrącił go 
fiat prowadzony przez 76-latka. Na 
miejsce przyjechała karetka pogoto-
wia, straż pożarna i policja. Okaza-
ło się, że 20-latek doznał poważnych 
obrażeń – miał złamany obojczyk, 
potylicę, liczne rany głowy. Półprzy-
tomny został zabrany do szpitala. 
 - Obydwaj uczestnicy zdarzenia 
byli trzeźwi – informuje nadkom. 
Jarosław Sawicki, rzecznik Komen-
dy Powiatowej Policji w Piasecznie. 
- Cały czas trwa w tej sprawie po-
stępowanie. Dotychczas nie ustali-
liśmy, kto ponosi winę za spowodo-
wanie wypadku.
 Na początku października 2017 
roku, dokładnie w tym samym 
miejscu, jadący chevroletem zna-
ny dziennikarz Piotr Najsztub po-
trącił 77-latkę. O sprawie było wów-
czas głośno, bo Piotr Najsztub nie 
miał prawa jazdy (stracił je w 2009 
roku za przekroczenie limitu punk-
tów karnych). W 2018 roku sąd re-
jonowy w Piasecznie uznał dzienni-
karza winnym spowodowania wy-
padku, ale w roku 2019 sąd dru-
giej instancji uniewinnił go. Czy 
nad przejściem przy Piłsudskiego 
cięży jakieś fatum? Postanowili-
śmy zapytać o to komendanta stra-

ży miejskiej w Konstancinie-Jezior-
nie, Stanisława Grudnia. 
 - W tym miejscu jest bardzo 
duży ruch – mówi komendant. - Po 
zdarzeniu z udziałem pana Naj-
sztuba w rejonie przejścia zosta-
ło zamontowane podnoszące bez-

pieczeństwo ledowe oświetlenie. W 
mojej opinii to miejsce nie jest jakoś 
szczególnie niebezpieczne. Przej-
ście jest oznaczone, a w jego rejonie 
obowiązuje ograniczenie prędkości.

Tomasz Wojciuk

Potrącony 20-latek z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala

GÓRA KALWARIA

Będą potańcówki i defi brylatory
 W ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego wybra-
no dwa zadania, które doczekają się w przyszłym roku realizacji na terenie 
gminy Góra Kalwaria. Będą to organizacja potańcówek za remizą w Górze 
Kalwarii oraz zakup defi brylatorów do miejsc publicznych w mieście. 

TW
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Wsie chcą do miasta. 
Ruszają konsultacje
GÓRA KALWARIA Wiosną pisaliśmy, że część sołectwa Krzaki Czaplinkowskie oraz część 

Moczydłowa chcą przyłączyć się do miasta Góra Kalwaria. Kilka dni temu ruszyły kon-

sultacje społeczne w sprawie ewentualnej zmiany granic

 Mieszkańcy części sołectwa 
Krzaki Czaplinkowskie (chodzi o 
Kalwaryjkę) zaapelowali w połowie 
ubiegłego roku do burmistrza, aby 
włączył ich wieś w granice miasta. 
Argumentowali, że od zawsze byli 
związani z Górą Kalwarią, tu mie-
li parafię, ośrodek zdrowia, pocz-
tę, a dzieci – szkołę. O przyłączenie 
do Góry Kalwarii zabiegają też od 
dłuższego czasu mieszkańcy części 
Moczydłowa tłumacząc, że bardziej 
czują się związani z miastem niż 
wsią. Pierwotnie konsultacje spo-
łeczne w tej sprawie miały odbyć się 
do czerwca, ale plany te pokrzyżo-
wała pandemia koronawirusa. Ru-
szyły one kilka dni temu i potrwają 
do 21 października. 
 Dla mieszkańców Góry Kalwa-
rii, Moczydłowa i Krzaków Czaplin-
kowskich (tylko oni są uprawnieni 
do głosowania) przygotowano osob-
ne ankiety konsultacyjne. Dostępne 
jest również głosowanie elektronicz-
ne za pośrednictwem strony www.
decyduj.gorakalwaria.pl (w zakład-
ce: konsultacje). A już 29 września o 
godz. 19 w Ośrodku Kultury w Gó-
rze Kalwarii, ul. por. Białka 9, od-
będzie się spotkanie konsultacyjne, 
podczas którego inicjatorzy zmia-
ny granic, a być może też przeciw-
nicy tej koncepcji, zapoznają zebra-

nych ze swoimi stanowiskami. Pod-
czas spotkania będzie można rów-
nież oddać głos. 
 Jeśli konsultacje zakończą się 
pomyślnie i większość mieszkań-
ców zadeklaruje chęć wprowadzenia 

zmian administracyjnych, rozpocz-
nie się żmudna procedura, którą 
zwieńczy rozporządzenie Rady Mi-
nistrów w sprawie modyfikacji do-
tychczasowych granic.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Oddaj krew
 W niedzielę 11 października przy kościele Świętej Bożej Rodziciel-
ki Maryi w Konstancinie-Jeziornie (Klarysew) będzie można oddać 
krew. Będzie ona pobierana w domu parafi alnym w godzinach od 9.30 
do 13.30. Jest to już 25. akcja organizowana przez parafi ę w Klarysewie 
– pierwsza odbyła się 26 marca 2006 r. podczas rekolekcji wielkopostnych.

TW

Grupa MoCarta 
rozbawiła Józefosław
PIASECZNO Ostatni koncert w ramach tegorocznej edycji Festiwalu Musica 
Classica spotkał się z dużym zainteresowaniem publiczności. Trudno było 
się temu dziwić. Do szkoły w Józefosławiu zawitała bowiem Grupa MoCar-
ta – zespół, który od 1995 roku z powodzeniem łączy wysokie umiejętno-
ści muzyczne z równie wysokiej klasy poczuciem humoru

 Koncert zatytułowany „20-lecie Grupy MoCarta” nie pozwalał niko-
mu z obecnych na nudę. Na scenie cały czas coś się działo, bowiem muzy-
cy (skrzypkowie Filip Jaślar i Michał Sikorski, altowiolista Paweł Kowaluk oraz 
wiolonczelista Bolesław Błaszczyk) nie tylko grali i śpiewali, ale również tań-
czyli, opowiadali anegdoty, a nawet... jeździli na wrotkach. Dużą rolę odegra-
ły również tego wieczoru liczne materiały multimedialne, które przypomnia-
ły bogatą historię grupy – zarówno chwile wesołe (jak np. występy na całym 
świecie), jak i jedną tragiczną - w związku z przedwczesną śmiercią współza-
łożyciela Grupy MoCarta, Artura Reniona. Muzycy w mistrzowski sposób cy-
towali nie tylko dzieła muzyki klasycznej, ale i muzykę popularną. Szczegól-
nie udanie wypadł hołd dla nieodżałowanego Zbigniewa Wodeckiego - arty-
ści połączyli w całość dwa jego największe przeboje „Pszczółkę Maję” i „Cha-
łupy welcome to”. Oczywiście nie mogło się obyć bez bisów, a publiczność 
nagrodziła znakomity występ zespołu owacją na stojąco.

Grzegorz Tylec

Grupa MoCarta dostarczyła publiczności w Józefosławiu wielu 
niezapomnianych wrażeń

Mistrzostwa Polski w kickboxingu
LESZNOWOLA

 W Centrum Edukacji i Spor-
tu w Mysiadle przy ul. Kwiatowej 
28 w najbliższy weekend odbę-
dą się Mistrzostwa Polski w Kick-
boxingu Kadetów Młodszych i 
Starszych w formule Kick-Light. 
Eliminacje zostaną przeprowa-
dzone w sobotę w godz. 9 – 18. 
Półfi nały przewidziano na nie-
dzielę w godz. 9-12. Finały roz-
poczną się o godz. 13 i potrwają 
do godz. 18. Organizatorami mistrzostw są Stowarzyszenie Wiśniewski Kick-
bxing i Polski Związek Kickboxingu. Współorganizatorami Wójt i Rada Gminy 
Lesznowola oraz Centrum Sportu. Patronat Medialny nad imprezą objął Ku-
rier Południowy.

AB
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Radni za jednością Mazowsza
POWIAT Podczas sesji nadzwyczajnej marszałek Adam Struzik przekonywał radnych o 

szkodliwości hipotetycznego podziału Mazowsza. Radnych Koalicji Obywatelskiej nie 

trzeba było przekonywać, radnych Prawa i Sprawiedliwości przekonać się nie dało

 Projekt stanowiska rady powia-
tu w sprawie zachowania integral-
ności województwa mazowieckie-
go i powstrzymania planów jego po-
działu na dwa odrębne regiony od-
czytał radny Kazimierz Porębski.

Analizy przeciwko podziałowi

 - Teza, że przybędzie pieniędzy 
po podziale województwa jest nie-
prawdziwa – zaczął marszałek woje-
wództwa mazowieckiego, Adam Stru-
zik. - Jeśli pozbawimy Mazowsze sil-
nika w postaci  Warszawy i powia-
tów podwarszawski utracimy możli-
wość wspierania rozwoju całego wo-
jewództwa. Część stołeczna zapła-
ci ogromne janosikowe na pozosta-
łe województwa. 61 proc. wydatków 
jest realizowanych poza obszarem 
metropolitarnym. Programy wspar-
cia w 2019 roku w 75 proc. wykorzy-
stywane były poza Warszawą. Zarząd 
województwa i sejmik uważają, że to 
działanie nieroztropne, bezprawne, 
podyktowane względami polityczny-
mi – ocenił marszałek zakusy na po-
dział Mazowsza. - Nawet jeśli byśmy 

mieli dzielić to województwo, to zrób-
my to w sposób cywilizowany. Ten 
proces powinien rozpocząć się od no-
wej kadencji i trwać około dwóch lat. 

Przeciwko projektowi 

podziału, którego nie ma

 - Jesteśmy na sesji zwołanej z 
inicjatywy Koalicji Obywatelskiej, 

a żaden projekt ustawy nie zo-
stał zgłoszony – zauważył radny 
PiS Sergiusz Muszyński. - Będzie-
my toczyć dyskusję, gdy ten pro-
jekt zostanie przedstawiony. Ta se-
sja jest przedwczesna i mało po-
ważna, bo chcecie krytykować pro-
jekt przed zapoznaniem się nim 
– ocenił radny. - Ta sesja bazu-
je na wypowiedziach parlamenta-
rzystów, artykułach prasowych i 
plotkach – dodał radny Muszyń-
ski uznając, że rada powiatu trak-
towana jest  instrumentalnie i wyko-
rzystywana w celach politycznych. 
 Gorzkie słowa padły też pod ad-
resem marszałka Adama Struzika. 
 - To nerwowe ruchy z pana stro-
ny ze strachu  przed utratą władzy 
i wpływów – powiedział radny Mu-
szyński. - Od 18 lat to pan odpowia-
da ze stan, w jakim jest Mazowsze. 
To pan odpowiada za niezadowo-
lenie mieszkańców ze jakości dróg 
wojewódzkich. 
 - Żyjemy w kraju, w którym w 
ciągu jednej doby można zmienić 
wszystko – odpierał marszałek Stru-

zik. - Gdyby nie wypowiedzi znaczą-
cych polityków partii rządzącej, to 
byśmy nie robili analiz. Tymczasem 
pomysł na podział województwa po-
wraca jak bumerang. Projektu nie 
ma, ale są zapowiedzi, że za chwi-
lę będzie. Mamy czekać, że ktoś wie-
czorem przyniesie projekt ustawy, a 
za kilka dni nie będzie województwa? 

Dyskusja samorządowców 

w cieniu polityki

 - Kocham Mazowsze i dlatego to 
wszystko robię, nie z miłości do sta-
nowiska – mówił marszałek Adam 
Struzik. - Mógłbym mieć łatwiejsze 
życie gdybym nie pełnił tej funkcji. 
Mazowsze rozwija się najbardziej 
dynamicznie w Polsce – przekony-
wał. - 21 lat temu mieliśmy 3 tys. km 
dróg, z czego tylko 20 proc. było w 
stanie przyzwoitym, a dziś zosta-
ło nam ok. 20 proc. do zrobienia. 
 - Nie da się wskazać skutków i 
dyskutować o podziale, bo nie wie-
my na jakich zasadach ten podział 
miałby się odbyć – upierał się radny 
Sergiusz Muszyński. - Zachęcam, 
by nie uciekać od odpowiedzial-
ności, tylko wyjść do ludzi i prze-
jechać się zaniedbanymi drogami. 
 Radny z PiS Grzegorz Prusz-
czyk uznał, że temat został zre-
ferowany nieobiektywnie zarów-
no przez marszałka, jak i rad-
nego Porębskiego, pracujące-
go w urzędzie marszałkowskim. 
 - Spotykamy się dziś na 

wniosek klubu, który wykonu-
je instrukcje partyjne i nie roz-
mawiamy o niczym konkret-
nym – ocenił radny Pruszczyk. 
 - Nie mam powodów się wsty-
dzić faktu, że jestem pracownikiem 
pana marszałka – odpierał rad-
ny Kazimierz Porębski. - Naucze-
ni doświadczeniem 5 lat rządów PiS

-u wiemy, jak szybko potraficie prze-
prowadzić ścieżkę legislacyjną – tłu-
maczył stanowisko radnych, które 
wyprzedza ewentualne propozycje 
rządu. 

Drogi wojewódzkie, to te najgorsze

 Marszałek spotkał się z kry-
tyką nie tylko radnych z PiS. 
 - Ludzie którzy generują dla wo-
jewództwa największe dochody jeż-
dżą drogami 721 i 722 i klną na to 
województwo – mówiła radna Mag-
dalena Mika-Kosior. - Normalność 
polega na tym, że gdzie jest biznes, 
są też drogi i komunikacja. Mamy 
dwa węzły autostrady S7, do któ-
rych nie ma dojazdu. Jak szuka-
my dróg wojewódzkich, to wska-
zujemy te najgorsze. Ludzie, któ-
rzy generują miliardy stoją w kor-
kach! - nie szczędziła gorzkich słów 
radna. - Dlaczego decyzję środo-
wiskową dla budowy kolei wyda-
no na starych mapach, nieuwzględ-
niających rozwoju? Ludzie w Nowej 
Iwicznej nie mieszczą się na peronie. 
 - Rada podejmując uchwa-
łę nie okaże się niepoważna, już 
ponad 60 samorządów podję-
ło podobne uchwały – zauwa-
żył radny Krzysztof Kasprzycki. 
 – Poznaliśmy tylko jedną stro-
nę, argumenty przedstawione przez 
pana – zwróciła do się do marszał-
ka radna Bożena Zarzeczna. - Nie 
znamy argumentów rządowych. Nie 
możemy niczego porównać. Przyj-
mowanie subiektywnego stanowi-
ska marszałka jest przedwczesne. 
 - Przedstawione argumenty są 
obiektywne, oparte na liczbach i 
danych – bronił radny Kasprzycki. 
 - Dwóch kadencji trzeba było, 
by doczekać modernizacji niespeł-
na 2 km odcinka drogi wojewódzkiej 

683 – dzielił się złymi doświadcze-
niami ze współpracą z wojewódz-
twem radny Sylwester Puchała, któ-
ry przez kilka kadencji pełnił funkcję 
wójta Prażmowa. - Województwo by 
chętnie oddało wszystkie drogi, ale 
są przecież biedniejsze gminy, któ-
re nie mogą sobie pozwolić na ich 
przejmowanie. 

Radni większością 

przeciwko podziałowi

 Marszałek tłumaczył, że brak po-
stępu w niektórych inwestycjach dro-
gowych, choćby takich jak budowa 
obwodnicy Lesznowoli, spowodo-
wany jest przeciągającymi się proce-
durami. O głos poprosił także obec-
ny na sali radny sejmiku Piotr Kan-
dyba. Mówił o tym, że przez minio-
ne dwa lata udało się dużo zrobić, by 
poprawić stan dróg wojewódzkich 
na terenie powiatu piaseczyńskiego.
 - Skandalem jest, że decy-
zja środowiskowa na budowę no-
wego przebiegu drogi 721 od kil-
ku lat nie może być przeforsowa-
na – mówił radny Kandyba i ape-
lował do radnych o współpracę. 
-  Idźcie ze mną. Działajmy razem. 
 - Dramatycznie wyglądają kwe-
stie uzgodnień środowiskowych, to 
trwa latami – przyznał marszałek 
Struzik. - Nasze działania nie wy-
nikają z fobii, lecz z przezorności – 
zwrócił się do radnych PiS. Zgłosił 
też gotowość zorganizowania spo-
tkania poświęconego drogom woje-
wódzkim w powiecie piaseczyńskim.
Rada stosunkiem głosów 14 za, 6 
przeciw przy 4 wstrzymujących, 
podjęła stanowisko sprzeciwiające 
się hipotetycznemu podziałowi Ma-
zowsza na dwa województwa. 

Adam Braciszewski

Radni spotkali się na pierwszej stacjonarnej sesji  od czasu wybuchu epidemii

Marszałek Adam Struzik (po prawej), 
przekonywał o szkodliwości podziału Mazowsza
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Szum gum w uzdrowisku
KONSTANCIN-JEZIORNA W sobotę do Konstancina-Jeziorny, już po raz siódmy, zawitał LOT-

TO Poland Bike Marathon. Kolarze ścigali się leśnymi duktami i ścieżkami Chojnow-

skiego Parku Krajobrazowego

 Tym razem w cyklu organizowa-
nym przez Grzegorza Wajsa wzięło 
udział około 650 miłośników dwóch 
kółek. Dystans MAX (48 km) naj-
szybciej pokonał Kamil Kuszmider 
(KK Catena Wyszków). Wśród ko-
biet zwyciężyła Anna Wołos (Enea 
KS Energia Kozienice). Na trasie 
MINI (32 km) najlepiej poradzili so-
bie Maciej Petryszyn (UKK Hura-
gan Wołomin) i Małgorzata Kraw-
czyk (WKSG Poznań).
 Pierwszy raz podczas LOTTO 
Poland Bike Marathonu odbyły się 
Mistrzostwa Polski Niesłyszących w 
maratonie MTB. To efekt współpra-
cy Poland Bike z Polskim Związkiem 
Sportu Niesłyszących. Po mistrzow-
skie tytuły sięgnęli Paweł Arciszew-
ski i Małgorzata Krawczyk (oboje z 
Wielkopolskiego Klubu Sportowego 
Głuchych Poznań). 
 - Cieszy perfekcyjna organizacja 
zawodów - mówił podczas dekoracji 
Marcin Makowski, trener kadry na-
rodowej PZSN. - Liderzy reprezenta-

cji Polski pokazali się ze znakomitej 
strony. Teraz szykujemy się do Igrzysk 
Olimpijskich Niesłyszących, które od-
będą się w przyszłym roku w Brazylii. 
 Uczniowie szkół podstawowych 
ścigali się na dystansie FAN (8 km). 
Wśród chłopców wygrał  Fryderyk 
Węgrzyn (V-MAX Mińsk Mazo-
wiecki), zaś wśród dziewcząt zwy-

ciężyła Julia Gajewska (UKK Hu-
ragan Wołomin). W Mini Crossie 
na terenie Kolarskiego Miasteczka 
jeździły też dzieci w wieku 2-4 i 5-6 
lat. A już w najbliższą niedzielę 27 
września kolarze będą ścigać się w 
Otwocku.

TW

Co dalej z Urbanistów?
PIASECZNO Wacław Kokot mieszkający przy ulicy Kwitnącej 

Gruszy ma pretensje do gminy, że najpierw rozkopała, a 

potem zagrodziła przejazd ulicą Urbanistów. - Mam chorą 

żonę. Do szpitala muszę jeździć przez Konstancin – skarży 

się. - Jak długo jeszcze potrwają te niedogodności?

 Mieszkaniec opowiada, że ulica Urbanistów została rozkopana na początku 
lipca. - Do 22 lipca droga miała być gotowa, jednak budowa trwa do tej pory – 
mówi - Początkowo przebudowywany odcinek był drożny, dopiero potem za-
grodzono go żelbetowymi zaporami. Teraz ludzie mieszkający na wschód od 
Julianowskiej, czyli przy ul. Urbanistów, Dzikiej Jabłoni czy Kwitnącej Gruszy 
muszą jeździć naokoło. A tymczasem na budowie nic się nie dzieje. Jak długo 
jeszcze potrwa taki stan rzeczy? - pyta zbulwersowany mężczyzna. 
 Okazuje się, że gmina chciała zgrać przebudowę odcinka Urbanistów (od 
Julianowskiej) z planowaną na wakacje przebudową przejazdu kolejowego. 
Pod drogę trzeba było przejąć kawałek prywatnego gruntu. Uzyskano ZRID, 
ale właściciel nieruchomości się od tej decyzji odwołał, odmawiając wydania 
nieruchomości. W lutym tego roku starosta wszczął więc procedurę egzeku-
cyjną. Niestety, zatrzymał ją wybuch pandemii koronawirusa. Efekt jest taki, 
że postępowanie do tej pory nie zostało zakończone, co skutkuje wstrzymy-
waniem prac. - Teren został już jakiś czas temu przekazany wykonawcy, który 
zdecydował się zabezpieczyć go zaporami – tłumaczy burmistrz Daniel Put-
kiewicz. - Wykonawca odpowiada za plac budowy i wszystko co się na nim 
dzieje. Widocznie zdecydował się na taki krok, aby uniknąć ewentualnych kło-
potów, np. związanych z uszkodzeniem przez kogoś samochodu. Zwrócimy 
się do fi rmy z pytaniem, czy może tymczasowo odblokować przejazd – za-
pewnia burmistrz Putkiewicz.

TW

R E K L A M A

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Wystawa malarstwa Witolda-K
 Od 27 września do 29 listopada w galerii Konstancińskiego Domu Kul-
tury przy ul. Mostowej 15 będzie można oglądać wystawę artysty sztuk 
wizualnych Witolda-K „Od człowieka do czarnej otchłani”. Witold-K, pierw-
szy polski artysta z retrospektywą w słynnym Sotheby’s w Amsterdamie, 
zaprezentuje swoje najnowsze prace w galerii Hugonówki. Większość z 
nich powstała w pracowni artysty w Konstancinie-Jeziornie. Wystawa „Od 
człowieka do czarnej otchłani” to najnowsze obrazy, nigdy dotąd nie pre-
zentowane publicznie, oraz wybrane prace retrospektywiczne m.in naj-
słynniejsze cykle „Samotność”, „People” oraz „Black holes”. Witold Kacza-
nowski, znany na świecie jako Witold-K, ukończył warszawską Akademię 
Sztuk Pięknych pod kierunkiem tak wybitnych twórców jak Henryk To-
maszewski i Wojciech Fangor. Jego bogata, interdyscyplinarna twórczość 
obejmuje grafi kę, malarstwo, rzeźbę, fotografi ę, murale oraz projekty sce-
nografi czne i plakaty. Wstęp wolny, obowiązuje reżim sanitarny.

TW

GÓRA KALWARIA

Niezwykły koncert
 W niedzielę 27 października 
w fali sportowej przy ul. por. Biał-
ka odbędzie się koncert Nova Je-
rozolima 350. Będzie można usły-
szeć m.in. koncert „Jesień” z cy-
klu „Cztery pory roku” Antonia Vi-
valdiego, II Koncert skrzypcowy 
d-moll op. 22 Henryka Wieniaw-
skiego, Orawę Wojciecha Kila-
ra  czy Cwał Walkirii Richarda Wa-
gnera. Wejściówki do odebrania 
w hali sportowej przy ul. por. Biał-
ka w dniu koncertu od godz. 15. 
Ich liczba jest ograniczona. 

TW
PIASECZNO

Remont mostu w Żabieńcu
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przymierza się do re-
montu mostu w ciągu drogi krajowej DK79 nad rzeką Jeziorką w Żabień-
cu. Prace mają ruszyć 28 września i polegać na remoncie konstrukcji beto-
nowej obiektu. Podczas wykonywania robót ruch będzie prowadzony wa-
hadłowo (z sygnalizacją świetlną). Będzie też obowiązywało ograniczenie 
prędkości do 40 km/h. Utrudnienia w rejonie mostu mają potrwać do 20 
października, zaś wszystkie roboty zakończyć się do połowy grudnia.

TW
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IV liga

Kolejka 8 - 19-20 września

MKS Piaseczno 5-1 KS Raszyn  
Drukarz Warszawa 1-2 Victoria Sulejówek 
Znicz II Pruszków 1-2 Ząbkovia Ząbki  
AP Marcovia Marki 0-0 Józefovia Józefów  
Okęcie Warszawa 2-3 Sparta Jazgarzew  
Escola Varsovia Warszawa 1-1 Unia Warszawa  
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 1-3 Mazur Karczew 

Tabela grupy mazowieckiej IV ligi

1.  Victoria Sulejówek 8 19 6 1 1 25-10
2.  Ząbkovia Ząbki 8 19 6 1 1 20-9
3.  MKS Piaseczno 8 16 5 1 2 20-13
4.  Escola Varsovia Warszaw
  8 16 5 1 2 24-8
5.  Drukarz Warszawa 8 16 5 1 2 18-7
6.  Mazur Karczew 8 14 4 2 2 11-10
7.  Znicz II Pruszków 8 13 4 1 3 14-7
8.  AP Marcovia Marki 8 11 3 2 3 12-14
9.  KS Raszyn 8 9 3 0 5 10-18
10.  Unia Warszawa 8 7 2 1 5 8-17
11.  Sparta Jazgarzew 8 6 2 0 6 10-20
12.  Okęcie Warszawa 8 6 2 0 6 10-20
13.  Józefovia Józefów 8 5 1 2 5 7-18
14.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
  8 4 1 1 6 8-26

Liga okręgowa

Kolejka 9 - 19-20 września

Korona Góra Kalwaria 2-0 Ursus II Warszawa  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 1-4 Piast Piastów  
Passovia Pass 1-2 Sarmata Warszawa  
LKS Chlebnia 6-2 SEMP Ursynów (Warszawa)  
Naprzód Brwinów 0-2 Orzeł Baniocha  
KS Teresin 2-1 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
Ryś Laski 6-2 GLKS Nadarzyn  
Perła Złotokłos 1-2 Grom Warszawa  
Milan Milanówek 2-0 Laura Chylice 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Orzeł Baniocha 9 27 9 0 0 45-4
2.  Milan Milanówek 9 22 7 1 1 30-7
3.  Grom Warszawa 9 21 7 0 2 29-6
4.  Laura Chylice 9 20 6 2 1 24-11
5.  LKS Chlebnia 9 18 6 0 3 26-15
6.  KS Teresin 9 17 5 2 2 21-16
7.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  9 16 5 1 3 23-11
8.  Korona Góra Kalwaria 9 15 5 0 4 22-19
9.  GLKS Nadarzyn 9 13 4 1 4 22-21
10.  Ryś Laski 9 11 3 2 4 19-25
11.  Ursus II Warszawa 9 11 3 2 4 24-20
12.  Piast Piastów 9 10 3 1 5 16-34

13.  Perła Złotokłos 9 7 2 1 6 16-20
14.  Sarmata Warszawa 9 7 2 1 6 12-22
15.  SEMP Ursynów 8 5 1 2 5 12-32
16.  Przyszłość Włochy 9 5 1 2 6 13-36
17.  Naprzód Brwinów 9 5 1 2 6 11-31
18.  Passovia Pass 8 0 0 0 8 4 - 3 9

A klasa

Kolejka 6 - 19-20 września

UKS Tarczyn 2-4 Anprel Nowa Wieś  
Jedność Żabieniec 3-1 Drukarz II Warszawa 
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 2-0 Świt Warszawa  
FC Lesznowola 1-1 GKS Podolszyn  
Walka Kosów 0-6 Perła II Złotokłos  
City Wilanów (Warszawa) 0-3 MKS II Piaseczno  
Progres Warszawa 1-6 MKS Polonia Warszawa

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Drukarz II Warszawa 6 13 4 1 1 19-10
2.  MKS Polonia Warszawa 5 13 4 1 0 24-1
3.  MKS II Piaseczno 6 13 4 1 1 24-7
4.  Perła II Złotokłos 6 13 4 1 1 12-4
5.  GKS Podolszyn 6 11 3 2 1 19-5
6.  City Wilanów 6 10 3 1 2 9-9
7.  FC Lesznowola 5 9 2 3 0 7-5
8.  Progres Warszawa 6 7 2 1 3 16-18
9.  UKS Tarczyn 6 7 2 1 3 14-17
10.  Świt Warszawa 6 5 1 2 3 8-14
11.  Jedność Żabieniec 6 5 1 2 3 10-16
12.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
  6 4 1 1 4 4-14
13.  Anprel Nowa Wieś 6 3 1 0 5 7-27
14.  Walka Kosów 6 1 0 1 5 7-33

IV Liga kobiet

Kolejka 4 - 19-20 września

Pauza: GOSiR Piaseczno, Pogoń Siedlce.

Fuks Pułtusk 3-3 Jantar Ostrołęka  
Legia Soccer Schools Warszawa 2-1 Ostrovia Ostrów
Mazowiecka  
Żbik Nasielsk 4-4 KS II Raszyn  
KS Wilanów 0-3 Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 

Tabela IV ligi kobiet

1.  Legia Soccer Schools Warszawa
  4 9 3 0 1 10-10
2.  KS II Raszyn 3 7 2 1 0 12-6
3.  Fuks Pułtusk 3 7 2 1 0 9-3
4.  Jantar Ostrołęka 3 5 1 2 0 20-5
5.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka
  3 4 1 1 1 4-4
6.  Żbik Nasielsk 4 4 1 1 2 7-11
7.  Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock)
  3 3 1 0 2 7-8

8.  GOSiR Piaseczno 3 3 1 0 2 12-3
9.  KS Wilanów (Warszawa) 4 3 1 0 3 1-5
10.  Pogoń Siedlce 2 0 0 0 2 0-27

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 9 - 26-27 września

Mazur Karczew - MKS Piaseczno 26 września, g.15 
Unia Warszawa - Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
Sparta Jazgarzew - Escola Varsovia Warszawa
26 września, g.11 
Józefovia Józefów - Okęcie Warszawa 
Ząbkovia Ząbki - AP Marcovia Marki 
Victoria Sulejówek - Znicz II Pruszków 
KS Raszyn - Drukarz Warszawa

Liga okręgowa

Kolejka 10 - 26-27 września

Ursus II Warszawa - Laura Chylice 27 września, g.11 
Grom Warszawa - Milan Milanówek 
GLKS Nadarzyn - Perła Złotokłos 26 września, g.12 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Ryś Laski 
Orzeł Baniocha - KS Teresin 26 września, g.16
SEMP Ursynów (Warszawa) - Naprzód Brwinów 
Sarmata Warszawa - LKS Chlebnia 
Piast Piastów - Passovia Pass 
Korona Góra Kalwaria - Przyszłość Włochy 
26 września, g.16 

A klasa

Kolejka 7 - 26-27 września

MKS Polonia Warszawa - UKS Tarczyn 27 września, g.16 
MKS II Piaseczno - Progres Warszawa 27 września, g.11 
Perła II Złotokłos - City Wilanów 26 września, g.16 
GKS Podolszyn - Walka Kosów 27 września, g.16 
Świt Warszawa - FC Lesznowola 26 września, g.17 
Drukarz II Warszawa - Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki

IV liga kobiet

Kolejka 5 - 26-27 września

Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) - Fuks Pułtusk 
KS II Raszyn - KS Wilanów (Warszawa) 
Ostrovia Ostrów Mazowiecka - Żbik Nasielsk 
Pogoń Siedlce- Legia Soccer Schools Warszawa 
Jantar Ostrołęka - GOSiR Piaseczno

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Przełamanie Sparty
PIŁKA NOŻNA, OKĘCIE WARSZAWA – SPARTA JAZGARZEW 2:3 Po pokonaniu lidera z Sulejówka piłka-

rze Sparty musieli trochę poczekać na kolejne ligowe punkty. W ostatniej kolejce uda-

ło im się wrócić z tarczą z Okęcia, pokonując zespół, z którym jeszcze niedawno rywa-

lizowali w lidze okręgowej

 Sobotni mecz lepiej zaczęli jed-
nak gospodarze. W 14. minucie na 
prowadzenie wyprowadził Okęcie 
Adrian Wiercioch, który uderzył z 
piątego metra i piłka, po rękach Al-
mira Erdena, wpadła do bramki. 
Wyrównujące trafienie dla Sparty 
było z kolei wynikiem dużej przewa-
gi optycznej gości. Tuż przed prze-
rwą, po indywidualnej akcji Jana 
Krawczyka, który dośrodkował pił-
kę na nogę Mateusza Wysockiego, 
ten ostatni idealnie posłał futbolów-
kę obok bramkarza.
 Po zmianie stron goście konty-
nuowali dobrą grę. W 53. minucie 
błąd bramkarza miejscowych, który 
minął się z piłką, wykorzystał z zim-
ną krwią Mateusz Keller i skończył 

akcję do pustej bramki. W 72. minu-
cie znów błysnął Keller, który urwał 
się obrońcy i był faulowany w polu 
karnym. Z jedenastu metrów nie po-
mylił się Krawczyk. Okęcie zdołało 
wprawdzie złapać kontakt cztery mi-
nuty później, kiedy to niepilnowany 
Mateusz Olkowski wbiegł z piłką ze 
środka pola i uderzył w samo okien-
ko z 16 metra, ale na nic więcej nie 

było już tego dnia stać gospodarzy.
 W ostatni weekend przełamało 
się również czwartoligowe Piasecz-
no, które w dobrym stylu pokona-
ło na swoim boisku KS Raszyn 5:1 
po trzech golach Konrada Rudniec-
kiego oraz trafieniach Michała Su-
chanka i Mateusza Olszaka.

Grzegorz Tylec

Almir Erden, bramkarz Sparty Jazgarzew

  Zagraliśmy dużo lepiej niż przeciwnik, a nasza przewaga optyczna była 
widoczna przez większość meczu. Gospodarze mieli swoje momenty, ale to 
my prowadziliśmy grę i byliśmy drużyną, która rozgrywała piłkę. Stwarzane 
sytuacje bramkowe w końcu musiały przynieść efekt. Najpierw wyrównali-
śmy w końcówce pierwszej połowy, a od razu po przerwie zaatakowaliśmy i 
doprowadziliśmy do wyniku 1:3. Okęcie do końca jednak zagrażało i zdołało 
złapać z nami kontakt, jednak to my zdobyliśmy trzy punkty, których bardzo 
potrzebowaliśmy.

Historyczny sukces
siatkarek z Mysiadła!

Wrócili z medalami

LESZNOWOLA Po raz pierwszy w historii Krótkiej Mysiadło młodziczki awan-
sowały do grona najlepszych 16 zespołów w Polsce. Ostatecznie w półfi nale 
krajowych mistrzostw zajęły  trzecią lokatę, co dało im miejsca 9-12

KICKBOXING We wrześniu w Krynicy Zdroju odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski Kadetów Starszych w Kickboxingu w formułach Pointfi ghting i Li-
ght contact. W zawodach wystartowali zawodnicy z 43 klubów

 Trzydniowe zmagania w ćwierćfi nałach Mistrzostw Polski młodziczek na-
sze zawodniczki zaczęły od meczu z SAS Sejny, który spokojnie i pewnie wy-
grały 2:0. Kolejnym przeciwnikiem był  LTS Legionovia Legionowo, z którym 
siatkarki Krótkiej spotkały się już wcześniej w Mistrzostwach Mazowsza i - po-
dobnie jak wtedy - triumfowały po tie-breaku 2:1. Skutkowało to wygraniem 
grupy i zaliczeniem meczu z LTS w dalszej rywalizacji. 
 Pierwszy set pojedynku z UKS Jagiellończyk Biała Podlaska to był ist-
ny horror. Od stanu 12:21 nasze zawodniczki doprowadziły jednak do stanu 
22:21 i ostatecznie skończyły tego seta 28:26! Druga partia to już wręcz popi-
sowa, bezbłędna gra naszego zespołu, dająca wynik 2:0. Ostatni mecz z Mos 
Wola był już jedynie walką o końcowe miejsce w turnieju, bo awans do półfi -
nałów Mistrzostw Polski młodziczek obie drużyny wywalczyły sobie już dzień 
wcześniej. Spotkanie to skończyło się porażką Krótkiej 0:2. 
 - Cały turniej uważam za bardzo udany, a na wyróżnienie zasługuje cała 
drużyna – mówi Bogumiła Kott, trenerka zespołu. 
 W kolejny weekend nie udało się już niestety wywalczyć awansu do fi na-
łu. Po porażkach (0:2) z drużynami UKS volley 34 Łódź i MUKS Joker Świecie, 
nasze zawodniczki pokonały 2:0 Smilebus UKS Wieża Radków. Zdobyte do-
świadczenie z pewnością będzie dla nich procentować w rozgrywkach dru-
giej ligi seniorek.

Tyl.

 W pierwszym dniu mi-
strzostw kadeci rywalizo-
wali w walce ciągłej na zasa-
dach Light contact. W tej for-
mule nasi zawodnicy zdoby-
li trzy medale. W kat. -50kg 
dziewcząt brąz wywalczyła 
Daria Niciporuk, a srebro Mar-
tyna Wieteska. Najlepiej jed-
nak spisał się Sebastian Ję-
draś, któremu zabrakło zale-
dwie jednego celnego trafi e-
nia  do tego, by znaleźć się na 
najwyższym stopniu podium 
w kategorii wagowej plus 65 
kg, przez co musiał zadowolić 
się srebrem. Tego dnia zabra-
kło naszym fi ghterom trochę 
szczęścia żeby znacząco po-
większyć dorobek medalowy. 
 Fortuna uśmiechnęła się 
za to do nich w drugim dniu 
mistrzostw. Pięć medali, z czego trzy złote, pozwoliło naszej drużynie zwycię-
żyć w klasyfi kacji klubowej w formule Pointfi ghting. Mistrzami Polski zostali: 
Martyna Wieteska, Hubert Wiluk i Sebastian Jędraś, a brązowe medale zdobyli 
Daria Niciporuk i Elżbieta Świderska. Najtrudniejszą drogę do swojego pierw-
szego tytułu Mistrza Polski miał Sebastian. W każdej walce miał wymagające-
go przeciwnika i dopiero w końcówkach walk zaznaczał swoją przewagę. Mar-
tyna i Hubert wyraźnie wygrali z kolei swoje kategorie i pewnie stanęli na naj-
wyższym stopniu podium. Trochę szczęścia zabrakło Darii, która w walce pół-
fi nałowej tylko jednym punktem przegrała z Natalią Zawalską z Częstochowy. 
Dobrze zaprezentowała się również Ela, która na tych zawodach po raz pierw-
szy startowała w formule Pointfi ghting. Podsumowując, cieszy dobra postawa 
naszych zawodników na najważniejszej imprezie sportowej w tym sezonie. 

Tyl.

fot. Jarek Malinowski

fot. polskiestadiony.pl

fot. archiwum klubu
Od lewej: trener Marcin Pałuba,
Elżbieta Świderska, Hubert Wiluk, 
Martyna Wieteska, Daria Niciporuk,
Sebastian Jędraś
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ZUS zwróci nadpłaty
Kilka dni temu weszły w życie przepisy, na mocy których płatnicy zwolnieni z opłacania składek ze wzglę-
du na pandemię koronawirusa, którzy nadpłacili bądź opłacili składki do ZUS za kwiecień i maj, są upraw-
nieni do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań

 Na skutek przyjętej no-
welizacji firmy, które złoży-
ły wniosek o zwolnienie ze 
składek i jednocześnie opłaci-
ły je za miesiące objęte wnio-
skiem o zwolnienie albo po-
siadały nadpłatę, uzyskają 
pełne zwolnienie. Szacuje się, 
że jest to łączna kwota około 
600 milionów złotych.  - No-
welizacja odpowiada na po-
stulaty przedsiębiorców i zo-
stała rekomendowana przez 
ZUS – wyjaśnia profesor Ger-

truda Uścińska, prezes Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych. 
- Skorzysta z niej nawet 800 ty-
sięcy firm.
 Co istotne, nie trzeba 
składać do ZUS wniosków o 
ponowne rozpatrzenie spra-
wy, bo zostanie to zrobione 
z urzędu. Płatnicy powinni 
sukcesywnie otrzymywać in-
formacje o tym za pośrednic-
twem Platformy Usług Elek-
tronicznych (PUE) ZUS.

Grzegorz Tylec

GOSiR chce przejąć kluby piłkarskie.
Czy jest to dobre rozwiązanie?
PIASECZNO Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przymierza się do przejmowania boisk 

klubowych. W większości przypadków jest to naturalne, bowiem kluby gospodarują 

na użyczonym im przez gminę terenie. Wyjątkiem jest Jedność Żabieniec

 - Chodzi o to, aby to gmina 
utrzymywała całą klubową infra-
strukturę, a kluby skupiły się na tre-
nowaniu dzieci i młodzieży, na czym 
znają się najlepiej – wyjaśnia Łukasz 
Kamiński z GOSiR-u.
 Nie wszyscy prezesi klubów i 
działacze są przekonani do pomysłu 
GOSiR-u, który – jak udało nam się 
ustalić – ma zostać wcielony w ży-

cie od przyszłego roku. Duże zna-
czenie mają tu relacje łączące klu-
by z gminą, a konkretnie wraże-
nia z dotychczasowej współpra-
cy. - Mimo to wydaje mi się, że 
większości prezesów podoba się 
ten pomysł – podkreśla Łukasz 
Kamiński. - Sądzę, że w dłuższej 
perspektywie będzie on korzyst-
ny dla wszystkich. Gmina przej-
mie ciężar utrzymania obiek-
tów sportowych, a w zamian bę-
dzie użyczała je klubom na pre-
ferencyjnych warunkach. Dyspo-
nujemy konkretnymi wyliczenia-
mi. Na przykład Laura Chylice 
dziś wydaje na utrzymanie swoje-
go obiektu 50 tys. zł rocznie, a za 

najem od gminy będzie płaciła 20 
tys. zł rocznie. Oszczędność wy-
niesie w tym wypadku 30 tys. zł. 
Te pieniądze będzie można prze-
znaczyć na szkolenie. 
 Jedynym klubem w gminie, któ-
ry dysponuje własnym terenem, jest 
Jedność Żabieniec. Z naszych infor-
macji wynika, że GOSiR chce zapro-
ponować Jedności podobne warun-
ki jak innym klubom. Przeciwnikiem 

przekazania obiektu gminie jest soł-
tys Żabieńca i radny rady miejskiej 
Adam Marciniak. - Ten grunt nie 
jest gminny i nigdy nie będzie  - za-
powiada. - To teren sportowy, mo-
żemy go wydzierżawić gminie na 30 
czy 50 lat, ale w księdze wieczystej 
zawsze będzie figurowała Jedność 
Żabieniec. 

Tomasz Wojciuk

Jedność Żabieniec to jeden z najstarszych klubów 
na terenie Mazowsza. Należy do niego około 2 ha terenu, 
na którym znajdują się boiska i budynek klubowy

Gmina chce zarządzać całą 

infrastrukturą sportową 

wychodząc z założenia, że 

głównym zadaniem klubów 

powinno być szkolenie



DAM PRACĘ

Elektryka zatrudni  Norwa Plants Sp. z o.o. w Piasecz-
nie. Umowa o pracę, pełny etet, zmiana 7.00-15.00.  
Obowiązki: konserwacja, naprawa i nadzór urządzeń 
elektrycznych. Wymagane uprawnienia: SEP min. 
1 KW, Tel. 22 756 20 65, kadry@norwa.eu

Firma Norwa Plants Sp. z o.o. w Piasecznie zatrudni pra-
cowników fizycznych na stanowiska:1/ pracownice pro-
dukcji-rozmnażania roślin,2/pracownik obsługi produk-
cji,3/pomoc \"złota rączka\" do prac gospodarczych, 4/
sprzątaczka, Tel. 22 756 20 65, kadry@norwa.eu

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

Przyjmę instruktorów jazdy konnej, tel. 506 030 150

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn i kobiety do sprzą-
tania w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, tel. 504 246 180

Firma Dawidczyk sp. j. zatrudni stolarzy i pomocników 
stolarzy w Kolonii Mrokowskiej, tel. 501 86 86 57

Zatrudnię kierowcę kat. C + E, kierunki: Litwa, Łotwa, 
Czechy, Słowacja, tel. 501 019 422

Przyjmę do pracy panią bądź pana w delikatesach 
w Nowej Iwicznej, tel. 501 105 411

Grafik, Operator DTP. 
Prosimy o przesłanie CV: praca@galia.net.pl

Ogrodnika - mile widziane doświadczenie, atrakcyjne 
wynagrodzenie tel. 781 544 058

Zatrudnię kierowcę kat. C + E, kierunki: Litwa, Łotwa, 
Czechy, Słowacja, tel. 501 019 422

Przyjmę do pracy panią bądź pana w delikatesach 
w Nowej Iwicznej, tel. 501 105 411

Ogrodnika - mile widziane doświadczenie, atrakcyjne 
wynagrodzenie tel. 781 544 058

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Głoskowie, tel. 500 125 790

Zatrudnię hydraulika – pomocnika hydraulika, 
tel. 501 083 795

Zatrudnię osobę do sprzątania pokoi hotelowych, 
Żabieniec, cały etat, tel. 725  547 737

Zatrudnimy: brukarzy, pomocników, ekipę brukarzy
tel. 602 114 307

Poszukuje Pracowników do Elewacji domków jednoro-
dzinnych 785 199 183 

Zatrudnię ekspedientkę z doświadczeniem do sklepu spo-
żywczego w Piasecznie tel. 600 803 611 lub 602 743 436

SPAWACZ, ŚLUSARZ, MONTAŻYSTA. PRACA. OKOLICE 
PIASECZNO.TEL. 601 449 898

PRZYJMĘ STAJENNEGO. Z ZAMIESZKANIEM, 
tel. 506 030 150

Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyjnej i 
magazynowej. Praca w systemie zmianowym: 2 dni 6-18, 
2 dni wolne, 2 dni 18-6, 2 dni wolne itd. Wynagrodzenie 
14,00 zł na rękę za godz. plus 400,00 zł premii, pełny etat, 
umowa o pracę. Praca w Solcu k. Szymanowa, dojazd z 
Warki, Góry Kalwarii i Wilanowa zapewniony. Zadzwoń na 
nr 501 631 374

Zatrudnię ślusarzy, handlowców do firmy w Tomicach. 
maz.kadry@wp.pl, Tel.  22 460 56 48

Praca na myjni ręcznej w Konstancinie-Jeziornie. 
Tel. 798 667 788

Zatrudnię kierowcę  kat.C+E linia Raszyn-Bielany 
Wrocławskie+dodatki, tel.501 212 419

PUH ELEKTRA Mława zatrudni kierownika robót elektrycz-
nych na stanowisku kierownika budowy. Wymagane kwalifi-
kacje: - staż pracy min. dwa lata, -uprawnienia budowlane, - 
uprawnienia SEP E i D powyżej 1 kV, - znajomość programu 
Auto-Cad i aplikacji kosztorysowych. Istnieje możliwość za-
kwaterowania.Kontakt tel. 506102730 lub e-mail kadry.elek-
tra@forum-rondo.pl i katarzyna.ksybek@forum-rondo.pl

Agentów  ochrony do 55 lat., Tel. 506 158 658

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

Przyjmę do pracy do sprzątania biur, od zaraz, tel. 604 759 083

Praca dla hydraulika, obcokrajowcom dziękuję, tel. 693 785 277

Kasjerkę/sprzedawcę do sklepu w Złotokłosie, dobre 
warunki. Możliwość zakwaterowania, tel. 880 977 141

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego. 
Jeziórko, przy stacji „PKP Ustanówek”, tel. 602 512 677

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Głoskowie, tel. 500 125 790

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

Ślusarza - obróbka spawów, szlifowanie Łubna/Baniocha, 
tel. 602 253 180

Ekspedientkę, Piaseczno Pomorska, tel. 508 288 773

Pracownik myjni samochodowej - autodetailing - praca w 
miejscowości Dębówka (Konstancin-Jeziorna). atrakcyj-
ne wynagrodzenie. tel 504-555-159

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Szukam stałej pracy- sprzątanie, tel. 733 546 026

KUPIĘ

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

Sp. z o.o. – Każda opcja, tel.502 222 555

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

SPRZEDAM

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

Krzewy ozdobne,  tel. 880 479 679

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Mitsubishi Space Star 1,6 2003.Silnik po remoncie. 
Żal, ale sprzedam, tel. 607 496 965

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut, tel. 515 018 430

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam ul. Broniewskiego, Piaseczno. Działka 980 m 
kw. dom do remontu 100 m kw. Garaż, przybudówka. Me-
dia: woda, gaz, prąd, światłowód, kanalizacja. 
Tel. 691 597 254

Działka rolna 2 000 m kw. Pilawa Orzeszyn, cena 
do uzgodnienia, tel. 515 311 573

Działka rolna 1,7 ha z warunkami zabudowy, Kawęczyn, 
tel. 606 466 390

Stegny 78 m kw. czteropokojowe, tel. 513 237 287

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

Działka, b. tanio, GĄSKI k./Tarczyna, tel. 602 340 549

Do sprzedania działka, RUDA k./Tarczyna, tel. 602 340 549

Sprzedam super działkę budowlaną, ZAWODNE k./Praż-
mowa, tel. 604 624 875

Działka budowlano–usługowa w CENDROWICACH, 
tel. 602 340 549

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

PESEL, meldunek, umowa – OK!, tel. 720 90 80 80

1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 577 88 69 88

3-pokojowe, 85 m kw., duża kuchnia, wyposażone, 
Bobrowiec, tel.  506 030 150

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Pawilon 28 m. kw., Piaseczno, ul. Szkolna 13c 
„Pod Kopułą”, tel. 509 86 72 38

Piaseczno 55 m kw. dwupokojowe, tel. 513 237 287 
Pokój na Ursynowie, tel. 696 958 208

USŁUGI

CIĘCIE NA CNC MDF,SKLEJKA,PLEXA,
TEL.723 533 233

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

Drobne naprawy tel. 735 616 596

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

Tynki gipsowe, elewacje, wylewki, Tel.502 788 561

Tynki gipsowe, tel. 502 788 561

Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej 
i samochodowej, tel. 508 65 20 30

Tynki tradycyjne i gipsowe, Tel.  604 415 352

Wycinka drzew i gałęzi w terenie zabudowanym, 
tel. 889 105 476

Złota rączka + ogrodnik, tel. 669 686 350

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

Malowanie mieszkań, remonty, glazurnictwo, 
tel. 669 945 460

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Pomoc dla seniorów: zakupy, drobne sprawunki, do-
trzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wy-
wieziemy złom, tel. 502 898 418

Hydraulik tel. 886 576 148

NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI 
PIEKARNIKI PŁYTY  TEL.511 204 952

REMONTY KOMPLESOWO TEL. 728 890 101

ROZBIÓRKI, TEL. 539 653 047

PODDASZA OCIEPLENIE K/G, TEL. 728 890 101

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

Dachy-naprawa tel. 792 354 779

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

Złota rączka tel. 735 616 596

Ogrodnicze, oczyszczanie działek,  wywóz gałęzi,
 tel. 519 874 891

Remonty, wykończenia, pełny zakres, elewacje, 
ogrodzenia, tel. 601 304 250

Remonty, wykończenia, pełny zakres, 
tel. 601 304 250

Wycinka drzew, tel. 509 117 928

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Kominy, rynny, naprawy, tel. 798 836 860

Ocieplanie budynków, tel. 609 828 998

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Cyklinowanie, tel. 510 128 912

Malowanie, remonty, tel. 510 128 912

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Pokrycia dachowe, tel. 730 358 998

Kosimy działki zarośnięte wysoką trawą, chwastami, zaro-
śla, samosieje, tel. 500 51 66 77

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

Dekarskie, dachy, rynny, papa termozgrzewalna, 
tel. 579 25 30 60

 RÓŻNE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

NAUKA 

STUDIO ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWOŚCI dla 
dzieci i dorosłych. Spotkania twórcze. Spotkania z roz-
woju osobowości. Grupa wsparcia rozmowy o wszech-
świecie, życiu i człowieku. Pomoc w lekcjach. Opieka 
nad dziećmi. Zadania kreatywne. Okulary VR. Piasecz-
no, z dojazdem, tel. 571 373 118

ANGIELSKI INDYWIDUALNIE, DOŚWIADCZENIE, SKU-
TECZNOŚĆ, PROSTE METODY NAUKI, KWALIFIKACJE, 
OD 30 ZŁ/H, TEŻ ZDALNIE, ONLINE,  tel. 571 373 118

Matematyka, przyroda, biologia, klasy 0-5, doświadcze-
nie i skuteczność, Piaseczno i okolice, 20 -30zł/h, też zdal-
nie – ON LINE,  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, zaszczepione i 
wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. 
Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w 
sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 952,
608 504 380

MATRYMONIALNE

Poznam wysoką panią 55 – 65 lat, tel. 797 061 827
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Zamów ogłoszenie 
drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 9-17

SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żywność, 
ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piaseczno, 
tel. 506 76 74 74

Indywidualna opieka nad dziećmi (gry edukacyjne, za-
dania rozwojowe, łamigłówki, okulary VR i inne atrak-
cje), Piaseczno. Kwalifikacje, tel. 571 373 118

Salon w piasecznie poszukuję fryzjera z doświad-
czeniem , Tel. 692 488 278

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

Doświadczoną pomoc na kuchnię, przedszkole 
Piaseczno, tel. 602 68 69 51

Pracownika fizycznego "złotej rączki" do obsługi obiek-
tu biurowo-magazynowego. Praca w Starej Iwicznej,
ul. Nowa 23. Wymagane prawo jazdy. Tel: 728  518 788

Zlecę renowację stawu, tel. 600 470 398

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

Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy 53 m kw. 
(klimatyzacja, węzeł sanitarny) Piaseczno ul. gen. 
Sikorskiego, tel. 506 124 486

Budynki garażowe, magazynowe i działka 2000 m kw. 
Brześćce, tel. 603 066 305, 603 811 176

Udostępnię lokal z tradycją telefonii komórkowej przy 
ulicy Puławskiej. Kontakt  tel. 698 633 465. Pilne

Pokój na Ursynowie, tel. 696 958 208

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

Wycinka drzew, porządkowanie terenu, tel. 502 415 095

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

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

DACHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, IZOLACJE, 
OBSŁUGA SPÓŁDZIELNI, TEL. 535 490 417

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
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Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl

R E K L A M A

Z Pomorskiej w Stołeczną 
zgodnie z przepisami
PIASECZNO W zeszły piątek na portalu PiasecznoNEWS.pl opublikowaliśmy artykuł o poli-

cyjnej akcji na ul. Stołecznej w Zalesiu Dolnym. Funkcjonariusze zatrzymywali auta, któ-

re z ul. Pomorskiej, ignorując linię ciągłą i nakaz jazdy prosto, skręcały w lewo w Stołecz-

ną. W poniedziałek zmieniono organizację ruchu. Z objazdu można korzystać już legalnie

 Ze względu na modernizację 
skrzyżowania drogi wojewódz-
kiej 722 (aleja Polskiego Państwa 
Podziemnego) z aleją Kasztanów 
i aleją 3 Maja w Zalesiu Dolnym 
część kierowców korzystała z rów-
noległej ul. Stołecznej, ciągnącej 
się po drugiej stronie torów kolej-
ki wąskotorowej. Skręcano w Po-
morską, z Pomorskiej w Stołecz-
ną i wyjeżdżano dopiero na Re-
dutowej. Problem w tym, że na ul. 
Pomorskiej była linia ciągła i na-
kaz jazdy prosto. Skręcając w ul. 
Stołeczną kierowcy łamali przepi-
sy ruchu drogowego. Sprawę zgło-
szono na policję, a ta podjęła in-
terwencję.
 Artykuł na portalu Piaseczno-
NEWS.pl spotkał się z dużym od-
zewem czytelników. Opinie były po-
dzielone – jedni uznali, że policja 
słusznie karze za nieprzestrzega-
nie przepisów, inni doszukiwali się 
w działaniach drogówki złośliwości. 
Głos w spawie zabrała radna miej-
ska Magdalena Woźniak.
 – Wykonawca modernizacji 
skrzyżowania 3 Maja z drogą wo-
jewódzką 722 miał i nadal ma – bo 
mimo dwukrotnych wezwań nie 
zrobił tego do tej pory – obowią-
zek wprowadzić organizację ruchu 
zgodną z dokumentacją – poinfor-
mowała radna. – W zaplanowanej 
czasowej organizacji ruchu nie ma 
nakazu jazdy wprost, czyli w głąb 
Pomorskiej i jest dopuszczony skręt 
w lewo. W dokumentacji są też ta-
blice objazdowe pokazujące, jak je-
chać. Wykonanie tych czynności na-
leży do wykonawcy – podkreślała 
radna Magdalena Woźniak i  zapo-
wiedziała, że wydział drogowy ma 

się zorientować, czy są możliwości 
ukarania wykonawcy za niewywią-
zanie się z obowiązku wynikającego 
z dokumentacji.
 – Działania policji uważamy w 
tej sytuacji za dość złośliwe, aczkol-
wiek zgodne z prawem – dodała rad-
na. – Przypomnę, że dawno temu ar-
gumentem za jak najszybszą moder-
nizacją i utwardzeniem ulicy Sto-

łecznej jako pierwszej, był właśnie 
fakt, że w razie czego miałaby pełnić 
funkcję objazdu.
 W poniedziałek zmieniono orga-
nizację ruchu. Ulicą Stołeczną wyzna-
czono objazd remontowanego odcin-
ka 722, zlikwidowano linię ciągłą na 
ul. Pomorskiej i nakaz jazdy prosto.

Adam Braciszewski

PIASECZNO

Festiwal Pięknej Książki
 Do 4 października potrwa piąty Festiwal Pięknej Książki „Piaseczno, 
Ludzie, Książki”. Impreza, w całości online, składa się z kilku bloków te-
matycznych: prezentacji wydawnictw i ich oferty, prezentacji autorów i 
ich twórczości, warsztatów twórców książek i koncertów. Organizatorzy 
dzielą się na bieżąco tym, kto wystąpi i zaprezentuje się podczas festiwa-
lu. Wszystkie wydarzenia zamieszczane są na kilku kanałach: na stronie 
piaseczyńskiej biblioteki, na Facebooku oraz na kanale You Tube, Festi-
wal organizowany jest w ramach projektu Festiwal Pięknej Książki „Pia-
seczno, Ludzie, Książki” realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Pia-
secznie oraz Fundację „Arka” im. Józefa Wilkonia we współpracy z Cen-
trum Kultury w Piasecznie oraz dofi nansowanego ze środków Narodo-
wego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Tyl.



<<
  /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


