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Na naszej stronie internetowej w prawym górnym 
rogu kliknij ikonkę „Ogłoszenia”

Wpisz treść, wybierz rubrykę i rodzaj czcionki
To bardzo proste!
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Drodzy Czytelnicy,
W związku z rosnącym zagrożeniem koronawirusem informujemy, 

że nasza redakcja pracuje wewnętrznie.  Jesteśmy do Waszej dyspozycji 
pod telefonem lub mailowo.

Dział reklamy i ogłoszeń: 

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

Dział redakcyjny:

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

Ogłoszenia drobne przyjmujemy telefonicznie, 
mailowo lub przez stronę internetową 

www.kurierpoludniowy.pl

Znów będą utrudnienia przy starej mleczarni
PIASECZNO Jeszcze w tym roku 

rozpocznie się przebudowa 

ulicy Jana Pawła II na odcinku 

od Dworcowej do torów. W ra-

mach inwestycji przy drodze 

powstanie ciąg pieszo-rowero-

wy i chodniki. Wykonawca po-

prawi też felerne skrzyżowa-

nie z ulicą Żytnią

str. 8

str. 6

Dwie osoby 
zastrzelone 
w Zalesiu Górnym!
PIASECZNO  W sobotę około południa poli-

cjanci zostali poinformowani o zabójstwie, 

do którego miało dojść przy ul. Poranku 

w Zalesiu Górnym



 Inwestycja planowana przez 
PKP PLK ma zapewnić możliwość 
przejazdu większej liczby pociągów. 
W ramach rozwijania połączeń ko-
lejowych między Warszawą, a sąsia-
dującymi z nią gminami PKP roz-
waża też uruchomienie połączeń 
pasażerskich na trasie między Okę-
ciem, a Konstancinem-Jeziorną 
(przez gminy Piaseczno i Lesznowo-
la). Jesienią ubiegłego roku kolejowa 

spółka ogłosiła przetarg na opra-
cowanie studium wykonalności in-
westycji. Wykonawca studium miał 
określić w nim możliwości technicz-
ne, zakres prac i koszty. Dokument 
miał być wstępem do prac projekto-
wych, zmierzających do wybudowa-
nia dwóch dodatkowych, zelektryfi-
kowanych torów o długości około 20 
km, które połączą aleje Jerozolim-
skie ze stacją Piaseczno. 
- Pozwoli to oddzielić ruch aglome-
racyjny od ruchu dalekobieżnego i 
towarowego – komentował rok temu 
na naszych łamach Ireneusz Mer-
chel, prezes zarządu PKP PLK. – Na 
nowych torach aglomeracyjnych bę-
dzie można uruchomić większą licz-
bę połączeń, co przełoży się na wy-
godniejsze podróże.
 O postępy prac związane z opra-
cowywaniem studium wykonalności 
(tzw. dokumentacja przedprojekto-
wa) zapytał w październiku kolejo-
wą spółkę Marcin Kania, wicewójt 
Lesznowoli. Wyczerpujących infor-
macji w tym zakresie udzielił wice-
wójtowi Krzysztof Pietras, dyrektor 
regionu (nie ma jeszcze m.in. kosz-
torysu i analizy środowiskowej). 
Tydzień później dyrektor projek-
tu, Zbigniew Śladowski poinformo-
wał o dwóch wariantach związanych 

z przebudową przystanku Nowa 
Iwiczna, co może szczególnie intere-
sować mieszkańców tej miejscowo-
ści i nie tylko. Co ciekawe, w obu wa-
riantach PKP PLK przewiduje zastą-
pienie istniejącego przejazdu kolejo-
wo-drogowego w ciągu ulicy Krasic-
kiego wiaduktem kolejowym. Doj-
ście do peronów od strony alei Zgo-
dy i ulicy Torowej przewiduje się po-

przez nowe przejścia podziemne wy-
posażone w schody i windy. 
 Oczywiście do wybudowania 
wiaduktu jeszcze daleka droga, do-
brze jednak że PKP PLK uwzględ-
nia tę jakże ważną i potrzebną inwe-
stycję w swoich planach. 

Tomasz Wojciuk

KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

PIASECZNO

URSYNÓW

GÓRA KALWARIA

Odpowiedzą za znęcanie się nad najbliższymi

Próbował obrabować bank

Zatrzymany z marihuaną

Skradziono przewód elektryczny

Poszukiwany pracownik gospodarczy

 W niedzielę 1 listopada w Konstancinie-Jeziornie policjanci za-
trzymali mężczyznę, który od dłuższego czasu znęcał się fi zycznie i 
psychicznie nad swoją partnerką. 38-latek stanie przed sądem. Grozi 
mu do 5 lat pozbawienia wolności. Podobny los spotka 41-letnią ko-
bietę, która stosowała przemoc wobec swojego konkubenta. Miesz-
kanka Lesznowoli również została zatrzymana i nie uniknie odpowie-
dzialności karnej.

 W środę rano ochrona jednego z banków przy ulicy Puławskiej za-
trzymała mężczyznę, który usiłował włamać się do oddziału. 40-let-
ni Ukrainiec zniszczył nawet drzwi, jednak spłoszony rzucił się do 
ucieczki. Po schwytaniu od razu został obezwładniony, przekazany w 
ręce funkcjonariuszy i trafi ł do aresztu. Prawdopodobnie znajdował 
się pod wpływem alkoholu. Jak oddawaliśmy do druku ten numer 
Kuriera Południowego mundurowi cały czas starali się ustalić tożsa-
mość włamywacza. 

 Kilka dni temu po południu w rejonie ulicy Polinezyjskiej policjan-
ci zauważyli mężczyznę, który na ich widok zaczął uciekać. Po zatrzy-
maniu tłumaczył, że spieszy się do domu, bo kupił właśnie jedzenie na 
wynos. Mundurowi nie dali się jednak zwieść. Po przeszukaniu okaza-
ło się, że mężczyzna ukrywa w paczce papierosów zawiniątko z marihu-
aną. 49-latek został zatrzymany i trafi ł do aresztu. Za posiadanie środ-
ków odurzających grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

 W środę około południa w Czarnym Lesie został skradziony z łączni-
cy kolejowej kabel trakcyjny. Jest to elektryczny przewód zasilający do 
lokomotywy o długości 14 m. Policja szuka świadków zdarzenia. 

 Posterunek policji w Zalesiu Górnym przyjmie do pracy na pół etatu 
pracownika gospodarczego. Pensja: około 1400 zł brutto plus dodatek 
za wysługę lat. Chętni mogą zgłaszać się pod telefonem: 477 245 288.
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Dodatkowe tory i wiadukt 
w Nowej Iwicznej
LESZNOWOLA Równo rok temu pisaliśmy o planach PKP PLK dotyczących budowy no-

wych torów na trasie z Warszawy do Piaseczna. Jak się okazuje uwzględniają one rów-

nież budowę wiaduktu kolejowego w ulicy Krasickiego, o który od lat zabiegają lokal-

ne władze i mieszkańcy

W okolicach przejazdu kolejowego w Nowej Iwicznej od lat 
tworzą się gigantyczne korki 

Działania PKP zmierzają 

do tego, aby usprawnić ruch 

kolejowy w ramach

aglomeracji warszawskiej

PIASECZNO 

Zdrowy styl życia
 Stowarzyszenie „Gradiam” prowadzi profi laktykę uzależnień od alkoho-
lu dla młodzieży w wieku od 13 do 15 lat z zastosowaniem edukacyjnej apli-
kacji mobilnej https://stowarzyszenie-gradiam.pl/. Działania te cieszą się 
dużym zainteresowaniem nastolatków, którzy chętnie uczestniczą w za-
jęciach i warsztatach. - Uczniowie deklarują przestrzeganie zdrowego sty-
lu życia. Chcą też promować prowadzoną profi laktykę uzależnień od alko-
holu – mówi Szymon Wach ze stowarzyszenia. - Wspólnie uzgodniliśmy, że 
będą to robili, chodząc w koszulkach z nadrukami grafi ki z aplikacji użytej 
do przeprowadzania warsztatów.
 Stowarzyszenie chce wyprodukować aż 300 takich koszulek, bo tyle mniej 
więcej osób brało dotychczas udział w prowadzonych zajęciach. Zbiórka pro-
wadzona jest pod adresem https://fanimani.pl/zbiorka/material-do-produkcji-
t-shirtow-dla-mlodziezy/?fbclid=IwAR04jGRGFP5GN88RwsQTLLslcfPbNSqMic
P3TmPPGGibiGezirefi fYWAp4

TW

P R O M O C J A

Salon Fryzjersko-kosmetyczny BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

Likwidujemy zmarszczki
Istnieje zabieg, który uniesie opadającą powiekę, ujędrni  
i zagęści skórę. Można go wykonać w gabinecie kosme-
tycznym i nie wiąże się z czasowym wyłączeniem z życia 
z powodu konieczności rekonwalescencji. Brzmi zagadko-
wo? Jest to zabieg peptydowego nano peelingu frakcyjnego.

 Najbardziej charakterystycz-
ną oznaką starzenia się skóry są 
zmarszczki, które powstają z po-
wodu degradacji  kolagenu, elasty-
ny i peptydów oraz zaburzeniami 
w lipidowej matrycy skóry. Składni-
ki przeciwzmarszczkowe powinny,  
więc skutecznie hamować wszyst-
kie te procesy.
 Właśnie te substancje znajdzie-
my w zabiegu peptydowego nano 
peelingu frakcyjnego.
 Dzięki wysokim stężeniom  neu-
ropeptydów obserwujemy rozkur-
czanie mięśnie i blokowanie po-
wstawania zmarszczek mimicz-

nych. Do wtłaczania substancji ak-
tywnych używany jest derma pen 
z nano kartridżem. Zabieg stosuje 
się w serii 4 - 6 razy zależnie od sta-
nu skóry w odstępach ok. tygodnia. 

Efekty są spektakularne.
 Należy podkreślić, że dzięki 
swojej formule zabieg  daje efekt 
silnego wygładzenie zmarszczek 
wokół oczu i uniesienia opadającej 
powieki.  

 Aby umówić się na wizytę lub 
bezpłatną konsultację wystarczy 
zadzwonić: tel. 22 401 1234,

Policja prosi o uiszczenie opłaty za paliwo
 Piaseczyńscy funkcjonariusze proszą kierowców skody (zatankował 
benzynę za 118 zł), opla (70 zł) oraz dacii (199 zł), którzy odwiedzili w 
ostatnim czasie stację Orlenu przy ul. Okulickiego 1 i „zapomnieli” za-
płacić za zatankowane paliwo, aby jak najszybciej rozliczyli się z Orle-
nem. Funkcjonariusze ostrzegają, że w przeciwnym razie zostaną opu-
blikowane wizerunki kierujących.

Wysoki mandat za próbę kradzieży
 W czwartek w jednej z galerii handlowych przy ulicy Puławskiej 
46-letnia kobieta próbowała ukraść ubrania o wartości około 500 zł. 
Złodziejka została jednak ujęta przez ochronę i przekazana w ręce poli-
cjantów. Teraz będzie musiała zapłacić 1000 zł mandatu. W przeciwnym 
razie trafi  do aresztu

Dostał „z liścia” na Dworcowej
 W czwartek rano idący chodnikiem 30-latek został znienacka zaata-
kowany przez nieznajomego mężczyznę, który uderzył go w twarz. Na-
padnięty zgłosił incydent na policję, która szuka agresora. Tego typu 
czyn jest kwalifi kowany jako naruszenie nietykalności cielesnej.

Zginęła biała toyota
W nocy ze środy na czwartek z posesji przy ulicy Sybiraków w Juliano-
wie skradziono białą toyotę rav4 z 2019 roku o wartości około 125 tys. 
zł. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia.



GÓRA KALWARIA

Szykują lodowisko
 Trudno powiedzieć dziś co będzie działo się w najbliższych miesią-
cach i czy ze ślizgawek na wolnym powietrzu będzie można w ogóle 
korzystać, niemniej jednak w Górze Kalwarii rozpoczęły się przygoto-
wania do rozstawienia lodowiska obok miejskiego basenu przy ul. Pi-
jarskiej (do tej pory było przy ulicy Kalwaryjskiej). W tym roku lodowi-
sko będzie miało zadaszenie, pomyślano także o urządzeniu do profe-
sjonalnego wygładzania tafl i. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
a sytuacja epidemiczna będzie się poprawiać, ślizgawka zostanie uru-
chomiona na początku grudnia.

TW
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Autobus elektryczny
wkrótce ruszy na trasę!
KONSTANCIN-JEZIORNA Na uruchomienie autobusu elektrycznego, któ-
ry połączy Grapę z Warszawą mieszkańcy uzdrowiska czekają już pół-
tora roku. Pojazd powinien jednak niedługo zacząć kursować

 Będzie to pierwszy autobus elektryczny na terenie powiatu piaseczyń-
skiego, uruchomiony w ramach programu niskiej emisji. Jego pętla zostanie 
zlokalizowana na węźle przesiadkowym przy ulicy Wilanowskiej na osiedlu 
Grapa. Na dziś wiadomo, że autobus będzie dojeżdżał do jednej ze stacji war-
szawskiego metra (na razie nie ma decyzji, do której). Gigantyczna ładowar-
ka pojawiła się na Grapie już przeszło rok temu. Dlaczego więc autobus do tej 
pory nie został uruchomiony? 
 Niedawno burmistrz Kazimierz Jańczuk spotkał się w tej sprawie z przed-
stawicielami MZA. Podczas ostatniej sesji poinformował radnych, że autobus 
elektryczny linii 251 (obecnie spalinowy) w najbliższym czasie powinien ru-
szyć na trasę. Do załatwienia pozostały jeszcze tylko dwie kwestie: operator 
czeka na decyzję urzędu dozoru technicznego (chodzi o pozwolenie na użyt-
kowanie ładowarki), zaś gmina musi zawrzeć porozumienie z MZA, dotyczące 
rozliczeń za wykorzystywany do ładowania autobusu prąd.

TW

Szpital św. Anny będzie 
szpitalem COVID-owym!
PIASECZNO W ubiegły piątek dyrekcja szpitala św. Anny w Piasecznie poinformowała, że 

placówka ma zostać przekształcona w szpital COVID-owy, do którego będą przyjmo-

wani tylko pacjenci z dodatnim wynikiem testu PCR na obecność koronawirusa

 Informację podała do publicznej 
wiadomości Lidia Albrechowicz, dy-
rektor szpitala. W tym tygodniu pla-
cówka miała otrzymać oficjalną de-
cyzję wojewody (do czwartku taka 
decyzja nie została wydana), która 
spowoduje przekształcenie wszyst-
kich 139 szpitalnych łóżek w łóżka 
COVID-owe. Od tego momentu do 
szpitala będą przyjmowani tylko pa-
cjenci chorzy na COVID-19. Dotych-
czasowi pacjenci cierpiący na inne 
schorzenia albo zostaną wypisani do 
domu (jeśli ich stan będzie na to po-
zwalał), albo trafią do innych placó-
wek, o ile te będą dysponowały wol-
nymi miejscami. 
 - Przekształcenie szpitala jest na-
szym zdaniem zagrożeniem dla zdro-
wia i życia chorych – uważa Lidia Al-
brechowicz. Dyrektor wyjaśnia, że szpi-
tal dysponuje instalacją tlenową, która 
jest w stanie obsłużyć jedynie 20 pacjen-
tów cierpiących na koronawirusa. Roz-
budowa instalacji nie dość, że jest kosz-
towna (nawet 500 tys. zł), to w tej chwili 
trudno znaleźć firmę, która mogłaby ją 
wykonać. Chorym na COVID-19 moż-
na podawać też tlen z butli. Problem 
polega na tym, że aby obsłużyć 139 pa-
cjentów, placówka potrzebowałaby ich 
dziennie aż 500. - Taka operacja jest lo-
gistycznie niemożliwa do wykonania
 – podkreśla dyrektor Albrechowicz. 

TW
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W miejcu zatrzymywania się autobusu, który jeszcze
nie kursuje, od półtora roku stoi gigantyczna ładowarka
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Gdzie powstaną kolejne
lokale komunalne?
PIASECZNO Gmina zleciła przygotowanie koncepcji kolejnych budynków 
komunalnych, które mogłyby zostać zlokalizowane w Bąkówce przy uli-
cy Lipowej oraz w południowej części Piaseczna przy ul. Jerozolimskiej

 Kilka lat temu gmina wybudowała przy ulicy Lipowej w Bąkówce dwa bu-
dynki z 24 lokalami komunalnymi. Teraz rozważa możliwość dobudowania 
obok trzech kolejnych o podobnych parametrach. Ale nie jest to jedyna bra-
na pod uwagę lokalizacja. - Chcielibyśmy wybudować także kilkanaście loka-
li komunalnych przy ulicy Jerozolimskiej, przy czym te dwie lokalizacje się nie 
wykluczają – informuje burmistrz Daniel Putkiewicz. Budynki komunalne teo-
retycznie mogłyby pojawić się także w rejonie ul. Nadarzyńskiej oraz przy Pu-
ławskiej 20, gdzie gmina dysponuje własnymi działkami. Jednak z tymi miej-
scami mogłoby być więcej komplikacji, wiążących się chociażby ze zbyt wyso-
kimi kosztami inwestycji, czy uwarunkowaniami związanymi z opieką konser-
watora. Obecnie najbardziej realne wydają się więc Lipowa i Jerozolimska. Da-
niel Putkiewicz podkreśla, że budynki które tam powstaną będą kameralne. 
Zlecona koncepcja ma być gotowa do końca roku. Kolejnym etapem będzie 
wykonanie projektu i zarezerwowanie na inwestycję środków w budżecie. 

TW

Gmina cały czas zamierza inwestować 
w nowe lokale komunalne 

Czy jest szansa na tańsze śmieci?
LESZNOWOLA Gmina jest coraz bliżej rozstrzygnięcia przetargu na zagospodarowanie od 

przyszłego roku odpadów. Umowa ma obowiązywać przez najbliższe dwa lata. Aby 

zminimalizować koszty, odbiorem i transportem śmieci zajmie się inny podwykonawca

 Do końca tego roku śmieci z te-
renu gminy będzie odbierał miej-
scowy Jarper. Trwa jednak pro-
cedura przetargowa mająca wy-
łonić firmę, która zagospodaru-
je odpady od stycznia 2021 roku 
do grudnia 2022. Kiedy zosta-
nie podpisana z nią umowa, wów-
czas gmina ogłosi przetarg na od-
biór i transport śmieci. Rozdzie-
lenie tej usługi (w tej chwili Jar-
per zajmuje się odbiorem i utyli-
zacją odpadów) ma przełożyć się 
na realne oszczędności. Pierwszy 
przetarg na utylizację odpadów 
został unieważniony, co tłuma-
czono zbyt wysokimi cenami. Do 
drugiego stanęły Hetman oraz Le-
karo. Niższą kwotę – nieco ponad 
16,5 mln zł – zaproponował Het-
man. To prawie 700 tys. zł mniej 
od najniższej oferty z pierwszego 
przetargu. Wygląda na to, że ta 
propozycja satysfakcjonuje gmi-
nę. - Zgodnie z naszymi przewi-
dywaniami złożone oferty są niż-
sze niż w poprzednim postępowa-
niu – cieszy się wicewójt Marcin 
Kania. - W tej chwili trwa anali-
za ofert pod względem formalnym 
i merytorycznym – dodaje. 
 Po  podpisaniu umowy na za-
gospodarowanie odpadów gmi-
na będzie chciała ogłosić przetarg 
na ich odbiór i dowóz do instala-
cji. Mieszkańcy zadają sobie pyta-
nie, czy spodziewane oszczędności 

przełożą się na realny spadek cen, 
jakie dziś płacą za śmieci. Wydaje 
się to mało prawdopodobne, a suk-
cesem może być utrzymanie obec-

nie obowiązujących stawek na do-
tychczasowym poziomie. 

TW

Do przetargu na utylizację odpadów stanęły Hetman i Lekaro

R E K L A M A

Koncert z nutą pop-rockową
PIASECZNO

 Już dziś o godzinie 19 w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się koncert ze-
społu „The Pierniks”. The Pierniks to paczka przyjaciół, dla których muzyka stała 
się pasją, którą dzielą się z innymi. Grają muzykę z nutą pop-rockową dla wszyst-
kich pokoleń, zarówno utwory własne jak i covery. Ich energia oraz zaangażo-
wanie gwarantują satysfakcję i dobrą zabawę na bankiecie, potańcówce, impre-
zie okolicznościowej, fi rmowej, pikniku itp. Nie jest im wszystko jedno – starają 
się, aby ich muzyka i teksty były na poziomie i sprawiały radość nie tylko im sa-
mym. „The Pierniks” zagra w składzie: Martyna Zel (wokal), Jacek Łapczyński (gi-
tara), Piotr Olkuski (bas) i Rafał Bednarek (gitara, wokal, automat perkusyjny, syn-
tezator) oraz Irmina Kraszewska (wokal). Zespół zaprezentuje utwory ze swojego 
pierwszego albumu pod tytułem „Teraz My” oraz kilka utworów przygotowywa-
nych na kolejną płytę. Początek o godzinie 19. Do pobrania bezpłatna wejściów-
ka – opłata transakcyjna 50 groszy. Początek o godzinie 19. Tyl.
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Woda tak dobra, że można 
pić ją prosto z kranu
GÓRA KALWARIA Od kilku dni do mieszkańców miasta dociera 
woda z przebudowanej za ponad 7 mln zł stacji uzdatniania przy 
ul. Kalwaryjskiej

 Stacja przy Kalwaryjskiej, znajdująca się obok SP nr 2, przeszła w ostat-
nim czasie gruntowną modernizację. W obiekcie znajdują się trzy studnie głę-
binowe, które mogą pracować jednocześnie lub naprzemiennie. Wypompo-
wywana na powierzchnię woda trafi a do specjalnych zbiorników, w których 
jest napowietrzana i dokładnie fi ltrowana, co pozbawia ją nadmiaru manga-
nu, żelaza i jonu amonowego. Stacja zasila większą część miasta i jest w stanie 
wyprodukować w ciągu roku aż 1,2 mln m3 wody. - Myślę że mieszkańcy szyb-
ko poczują jej lepszą niż dotychczas jakość – mówi Robert Kaczmarek z Za-
kładu Gospodarki Komunalnej, który zawiaduje stacją. - Różnica powinna być 
szczególnie odczuwalna w centrum miasta, ponieważ w ulicach Pijarskiej i 
Dominikańskiej zostały wymienione dodatkowo magistrale przesyłowe – do-
daje. Co ciekawe, w nowym budynku fi ltrów zamontowano także urządze-
nie do... paczkowania wody w litrowe i półlitrowe torebki. Będzie ono wyko-
rzystywane w sytuacji, gdyby do jakiejś części gminy trzeba było dostarczyć 
szybko (np. wyniku klęski żywiołowej) znaczne ilości wody pitnej.

TW

Ile osób zamieszka za ratuszem? 
KONSTANCIN-JEZIORNA Trwają prace nad planem miejscowym dla terenu w rejonie ul. Kole-

jowej na tyłach ratusza. Przyszłe zagospodarowanie tego obszaru budzi obawy wielu 

mieszkańców, którzy martwią się, że uzdrowisko zacznie się korkować i straci swój ka-

meralny charakter

 Temat Kolejowej, czyli 64 ha 
atrakcyjnych gruntów dla których 
opracowywany jest plan miejscowy, 
wraca na ostatnich sesjach jak bume-
rang. Do końca sierpnia mieszkańcy 
mogli składać swoje uwagi do kon-
cepcji planu. Do 30 września mia-
ły one zostać przeanalizowane, po-
grupowane i przedstawione do wglą-
du burmistrzowi. Wnioskodawcom 
miały też zostać udzielone odpowie-
dzi. Tydzień temu burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk poinformował jed-
nak, że z powodu pandemii cała pro-
cedura nieco się opóźniła. - Mimo to 
niedługo będę chciał omówić uwagi 
mieszkańców z radnymi – zaznaczył. 
 Podczas ostatniej sesji rady miej-
skiej Sławomir Posiadło ze Stowa-
rzyszenia Mieszkańców Konstan-
cina-Jeziorny „Nasz Konstancin” 
przedstawił prognozy dotyczące za-
ludniania się w najbliższych latach 
uzdrowiska. I tak w części północ-
no-zachodniej miasta (obszar ok. 
160 ha), według szacunków stowa-
rzyszenia, zamieszka do 3 tys. osób. 
Jeśli chodzi natomiast o Kolejową 
(etap I i II) ich liczbę oszacowano 
aż na 20 tys. Burmistrz Jańczuk nie 
zgadza się z tymi wyliczeniami. - De-
weloper, który jest właścicielem 17 ha 
gruntów i chce dokupić jeszcze 5 ha 
przedstawił szacunki, że na tym ob-
szarze zamieszka początkowo oko-
ło 1200 osób (docelowo ma to być 
nie więcej niż 5000 - przyp. red.)  – 

wyjaśniał. - Cały czas deweloperzy 
występują o warunki zabudowy dla 
obszaru przy Kolejowej. Nie spieszę 

się, aby im je wydawać. Chciałbym 
podkreślić, że żaden z nich nigdy nie 
miał wpływu na moje decyzje. Co do 
ostatecznego kształtu planu miejsco-
wego dla tego terenu, nic nie zosta-

ło jeszcze postanowione – zapewniał 
Kazimierz Jańczuk. 
 Burmistrz zgodził się, że plany 
nad którymi pracuje obecnie kon-
stanciński magistrat budzą spo-
ro kontrowersji. - To dobrze, bo 
dzięki uwagom mieszkańców będę 
mógł podejmować najlepsze możli-
we decyzje – zaznaczył. - Plany mają 
sens, gdyż dzięki nim nasza gmina 
nie będzie zabudowywana „na dzi-
ko”.  Zapraszam do wspólnej dysku-
sji nad planem dla Kolejowej.

TW

Przyjęcie planu miejscowego dla terenów za ratuszem 
spowoduje, że obszar ten zacznie się zabudowywać

Dyskusje nad planem dla 

Kolejowej cały czas trwają 

i nic nie zostało jeszcze 

postanowione

R E K L A M A



 W połowie października tego 
roku Regionalny Dyrektor Ochro-
ny Środowiska nadał na wniosek 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich rygor natychmiastowej 
wykonalności swojej decyzji środo-
wiskowej z czerwca 2018 roku. Dzięki 
temu MZDW mógł dokończyć pro-
jektowanie drogi, mimo że GDOŚ 
cały czas rozpatruje odwołanie od 
decyzji środowiskowej sprzed dwóch 
lat. Od chwili zaskarżenia decyzji 
RDOŚ prace projektowe nad drogą 
zostały wstrzymane. Rygor natych-
miastowej wykonalności miał umoż-
liwić ich kontynuowanie. Niestety, 30 
października na decyzję RDOŚ je-
den z mieszkańców złożył zażalenie. 
Zostało ono przesłane wraz z aktami 
sprawy do GDOŚ. Prace projektowe 
nad drogą póki co nie mogą być więc 
kontynuowane. 
 W optymistycznym wariancie 
dokumentacja niezbędna do ogło-
szenia przetargu na budowę nowego 
przebiegu drogi 721 zostanie skom-
pletowana pod koniec 2022 roku 
(prawdopodobnie wówczas zostanie 
otwarta Puławska BIS). Sama bu-
dowa może potrwać kolejne 3-4 lata 
pod warunkiem że nie będzie nie-

przewidzianych niespodzianek i uda 
się pozyskać finansowanie na reali-
zację inwestycji (na razie są zarezer-

wowane środki tylko na projekt). 

TW
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śp. Mieczysława Pękali
byłego pracownika  

Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

składają

Rodzinie oraz Bliskim 
wyrazy głębokiego współczucia 

 oraz szczere kondolencje z powodu śmierci

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Agata Wilczek

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk
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Kolejny klincz w sprawie 
budowy nowej drogi 721
LESZNOWOLA Dwa tygodnie temu pisaliśmy o nowym pomyśle na przyspieszenie budo-

wy drogi 721 Bis. Niestety okazało się, że nadanie przez RDOŚ rygoru natychmiastowej 

wykonalności decyzji środowiskowej sprzed dwóch lat, co miało umożliwić dokończe-

nie prac projektowych, oprotestował jeden z mieszkańców. Jego zażalenie będzie te-

raz rozpatrywał Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie 
czy nowa droga 721 kiedykolwiek powstanie

Dwie osoby zastrzelone 
w Zalesiu Górnym!
PIASECZNO  W sobotę około południa policjanci zostali poinformowani o strzałach, do 

których miało dojść w domu przy ul. Poranku w Zalesiu Górnym
 Do Zalesia natychmiast udali się do-
świadczeni funkcjonariusze z wydzia-
łu kryminalnego. Pod wskazanym adre-
sem znaleźli ciała 46-letniej kobiety oraz 
65-letniego mężczyzny. Wstępne oględzi-
ny wykazały, że oboje zginęli od ran po-
strzałowych. Na miejscu zabezpieczo-
no broń krótką, z której prawdopodob-
nie oddano strzały. Ze wstępnych usta-
leń wynika, że mężczyzna najpierw za-
strzelił kobietę z którą był w bliskiej re-
lacji, a następnie popełnił samobójstwo.
– Na tym etapie postępowania policja 
nie udziela żadnych informacji – podkre-
śla nadkom. Jarosław Sawicki, rzecznik 
Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Śledztwo nadzoruje prokuratura rejono-
wa w Piasecznie.

TW



 Uczestnicy akcji zwracają uwa-
gę na problemy ekologiczne takie 
jak troska o oszczędzanie wody, czy-
ste powietrze czy eliminacja plasti-
ku. Do tego dochodzi też dbanie o 
zdrowie poprzez spożywanie natu-
ralnych produktów żywnościowych, 
odpowiednią dietę i aktywność fi-
zyczną. Część z osób angażujących 
się w projekt działa również indywi-
dualnie w różnych fundacjach.
 W ramach kolejnej edycji ogólno-
polskiego projektu seniorki wymy-
śliły akcję „Zamień EGO na EKO”, 
podczas której dziewięć wolontariu-
szek (Halina Kurdel, Ewa Poniń-
ska, Rena Banachowicz, Grażyna 
Grąbczewska, Irena Turek, Jolan-
ta Radecka, Małgorzata Wróblicka 
i Elżbieta Główka) zorganizowa-
ło zbiórkę materiałów recyklingo-
wych i uszyło ponad 500 toreb dla 
mieszkańców Piaseczna. W trakcie 
finału akcji można było je spotkać 
na Skwerze Kisiela i wybrać torbę 
dla siebie.
 - Jesteśmy spontaniczną gru-
pą towarzysko-wolontariacką i nie 
mamy osobowości prawnej - mówi 
Rena Banachowicz, liderka projek-
tu. - Do działań w ramach „UTW 
dla społeczności” przystąpiłyśmy po 
raz pierwszy  i jesteśmy jedynym w 
tym roku uniwersytetem z Mazow-
sza, który przystąpił do ogólnopol-
skiej akcji koordynowanej przez To-
warzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 
i sponsorowanej przez Polsko-Ame-
rykańską Fundację Wolności.
 Panie zdecydowały się postawić 
na aktywność w zakresie ekologii, a 
konkretnie wsparcie działań wyklu-
czających użycie plastiku podczas 
zakupów. Z jednej strony chciały to 
zrobić tanim kosztem, a z drugiej 
– wykorzystać do tego celu materia-
ły recyklingowe.

 - Po naszym apelu nasi koledzy 
i koleżanki z UTW zebrali dla nas 
mnóstwo firanek, zasłonek i innych 
materiałów,  które zwykle walały się 
w domu – wyjaśnia Rena Banacho-
wicz. - Następnie zaczęłyśmy z nich 
szyć woreczki i torby na zakupy.
 Im dłużej panie pracowały, tym 
sprawniej im to szło. Jedna torba 
powstawała w czasie średnio od jed-

nej do półtorej godziny – w zależno-
ści od stopnia jej skomplikowania.
 - To nie koniec naszej aktywno-
ści – zapewnia Rena Banachowicz. 
- Mamy już kolejne pomysły na dzia-
łania ekologiczne i społeczne. Za-
praszamy wszystkich, za pośrednic-
twem UTW Piaseczno, do dołącze-
nia do naszej grupy.

Grzegorz Tylec
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Zabieg ratujący włosy
Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi, przesuszonymi, łam-
liwymi i zmęczonymi zabiegami chemiczni mamy świetny zabieg, który trwale 
podniesie jakość włosów 

Włosy nawilżone pełne blasku

Dla włosów przesuszonych, które utraci-

ły blask, są zmęczone codziennym mo-

delowaniem, prostowaniem, utrwala-

niem polecamy Magic Efect Botox fir-

my Tahe. Podstawowym celem zabie-

gu jest wyrównanie gospodarki wodnej 

wewnątrz włosa. Składnikami aktywny-

mi są naturalny kolagen, kwas hialuro-

nowy, keratyna oraz olej arganowy.

Naturalny kolagen nawilża i odżywia 

włosy oraz przywraca je do stanu daw-

nej świetności. 

Kwas hialuronowy, który głęboko na-

wilża, posiada zdolność do utrzyma-

nia wody w ilości odpowiadającej tysiąc 

razy większej niż jego masa własna. 

Keratyna to składnik budulcowy – na-

prawia strukturę i ochronna warstwę 

włókien uszkodzonych chemicznie oraz 

przez czynniki fizyczne. 

Olej arganowy walczy z negatywnymi 

skutkami upływu czasu, wzmacnia i na-

błyszcza włosy.

Cudowne nawilżenie

Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we wnętrzu włosa. Za spra-

wą kolagenu i kwasu hialuronowego włos przez długi czas po zabiegu utrzymuje wilgoć, 

zupełnie inaczej niż wcześniej. Ma to ogromny wpływ na wszelkie czynności, które wyko-

nujemy na włosach. Wszystkie zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pie-

lęgnacja, farbowanie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezul-

taty niż wcześniej.

Salon Fryzjersko-kosmetyczny BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

P R O M O C J A
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Wolontatruszki UTW 
rozdawały ekologiczne torby
PIASECZNO Na Skwerze Kisiela odbył się fi nał akcji w ramach VII edycji projektu „UTW dla społeczności”, któ-
rego głównym celem jest grupowe działanie w ramach wolontariatu na rzecz lokalnej społeczności

Wolontariuszki, razem z wiceburmistrz Hanną 
Kułakowską-Michalak, rozdawały na rynku ekologiczne torby 

Obchody Święta Niepodległości
PIASECZNO

 W najbliższą środę 11 listopada o godzinie 11 Hołdem Pamięci przy tablicy 
upamiętniającej postać Marszałka Józefa Piłsudskiego uczcimy wydarzenia z 
1918 roku. Delegacje władz miasta i powiatu złożą kwiaty w imieniu miesz-
kańców jako symbol wdzięczności za wolność Ojczyzny pod piaseczyńskim 
ratuszem. Tego samego dnia w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się kon-
cert patriotyczny z okazji Święta Niepodległości w wykonaniu śpiewaków kla-
sycznych z akompaniamentem na żywo. W pierwszej części usłyszymy znane 
pieśni patriotyczne jak „Warszawianka”, „Szara Piechota” czy „Przybyli Ułani”, 
a drugą część wypełnią melodie mistrzów takich jak G. Gershwin, J. Strauss, i 
E. Kalman. Wystąpią: Ewelina Hańska- sopran, Jan Zakrzewski – tenor, Paweł 
Miłosz Lipnicki – baryton oraz Witold Wołoszyński – fortepian i Andrzej Chro-
bak – trąbka. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17 i będzie transmitowane 
na żywo przez Centrum Kultury w Piasecznie.

Spotkanie online z Vincentem V. Severskim
 W czwartek 19 listopada Biblioteka Publiczna w Piasecznie organizuje spotka-
nie online ze znanym i cenionym pisarzem Vincentem V. Severskim, który specja-
lizuje się w powieściach szpiegowskich. Vincent V. Severski jest postacią dobrze 
znaną w międzynarodowym środowisku ofi cerów służb specjalnych. Odszedł w 
2007 roku na własną prośbę ze służby w wywiadzie w stopniu pułkownika, po 
czym rozpoczął karierę pisarską. Jego książki sprzedały się w nakładzie ponad 
500 tysięcy egzemplarzy. Był odznaczony i wyróżniany przez prezydentów i pre-
mierów RP, szefów zaprzyjaźnionych służb wywiadowczych oraz Legią Zasługi 
przez prezydenta Baracka Obamę. Początek transmisji o godzinie 18.

Tyl.

Ruszyła biblioteka
GÓRA KALWARIA W środę zainaugurowała swoją działalność nowa pla-
cówka biblioteczna Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii 
zlokalizowana w Baniosze przy ulicy Puławskiej 9
 Filia w Baniosze jest pierwszym elementem infrastruktury kulturalnej w tej 
miejscowości, co umożliwi w przyszłości organizację imprez oraz większą do-
stępność dóbr kultury dla lokalnej społeczności. Oprócz funkcji bibliotecznej 
(księgozbiór ma być systematycznie uzupełniany nowościami wydawniczymi) 
będzie to również miejsce spotkań dla seniorów. Z uwagi na okoliczności związa-
ne ze stanem epidemicznym i aktualnymi zaleceniami sanitarnymi, w lokalu obo-
wiązują ogólnie przyjęte środki ostrożności (maseczka, dezynfekcja, dystans).
 - Pragnę podziękować za przychylność władz gminy Góra Kalwaria, a 
szczególnie pana burmistrza Arkadiusza Strzyżewskiego, który dostrzegł po-
trzebę i wspierał powstanie placówki w Baniosze tak, aby lokalna społeczność 
mogła optymalnie z tej przestrzeni publicznej korzystać – mówi Anna Charko, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii.
 Filia będzie otwarta w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 11 do 
18 oraz w środy i piątki od 9 do 16. Na razie jednak zmuszona jest funkcjono-
wać według rządowych obostrzeń. Obecnie nie będą mogły być w niej organi-
zowane wydarzenia z udziałem publiczności, ale nie wyklucza to prowadzenia 
działalności związanej przygotowaniem do organizacji wydarzeń artystycznych, 
pracy zdalnej i udostępniania zbiorów bądź spektakli online. W bibliotece mogą być 
również organizowane wydarzenia online bez udziału publiczności.
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Futbolowa pielęgniarka
PIŁKA NOŻNA Organizacja meczów piłki nożnej wiążę się z koniecznością zapewnienia 

grającym zawodnikom opieki medycznej. W niektórych klubach dbają o nią od lat te 

samy osoby, dla których udzielanie pomocy jest zdecydowanie czymś więcej niż pracą 

zarobkową. Jedną z nich jest Monika Zabielska, która związana jest z klubem FC Lesz-

nowola od samego początku jego istnienia

 Monika Zabielska pracuje w 
przychodni wojskowej jako pielę-
gniarka środowiskowa, a jej współ-
praca z FC Lesznowola zaczęła się 
przez przypadek. - Zadzwonił do 
nas prezes klubu (nieżyjący już Je-
rzy Boguta – przyp. red) i zapytał 
czy nie ma osoby, która by zechciała 
zabezpieczyć mecz – wspomina ko-
bieta. - To było pierwsze oficjalne 
spotkanie w B klasie, od kiedy po-
wstał klub (w 2012 roku).

Na dobre i na złe

 Jak sama podkreśla, jest z dru-
żyną zarówno gdy są porażki, jak i 
zwycięstwa. - To nie jest tylko klub i 
opieka medyczna – tłumaczy Moni-
ka Zabielska. - Chłopcy wiedzą, że 
mogą do mnie zadzwonić o każdej 
porze dnia i w każdej sytuacji. Po-
mogę im nie tylko pod względem 
medycznym, ale i doradzę czy wspo-
mogę w innych sprawach. Traktu-
ję ich jak moje dzieci, z którymi je-
stem związana emocjonalnie. Za-
wsze mogą na mnie liczyć.
 Pielęgniarka traktuje swoją dzia-
łalność w klubie nie jako pracę, ale 
bardziej pasję. Widać to wyraźnie 
po tym, jak mocno przeżywa po-
szczególne mecze. Niekiedy krzyczy 
i gestykuluje bardziej sugestywnie 
niż trener czy ławka rezerwowych, 
bo boiskowe sytuacje potrafią się jej 
mocno udzielić. Istotna jest również 
dla niej atmosfera panująca w klu-
bie. - Jeśli komuś się coś nie podo-
ba, nie boimy się sobie tego powie-
dzieć – przyznaje Monika Zabiel-
ska. - Nigdy jednak nie usłyszałam 
od zawodników złego słowa. Na-
wet jeśli mają o coś do mnie preten-
sje, to rozmawiamy. Spędzamy ze 
sobą święta, dzielimy się jajkiem czy 
opłatkiem. Jeśli ktoś ma jakiś pro-
blem, wszyscy – tak samo jak na bo-
isku – jesteśmy jak jeden mąż.

Trzeba to kochać

 A jak wygląda jej praca w prak-
tyce? Przede wszystkim wiążę się 
ona z dużą odpowiedzialnością – 
zwłaszcza gdy trzeba błyskawicznie 
podjąć decyzję o tym, czy np. we-
zwać karetkę. Pani Monika zazna-
cza również, że bardzo ważne jest to, 
by przez cały czas uważnie obserwo-
wać mecz. - To ogromny stres, ale 
jeśli ma się wiedzę i doświadczenie, 
to człowiek się nie boi – dodaje. - Ja 
się cały czas kształcę. Jestem magi-
strem zarządzania w służbie zdro-
wia, a oprócz tego mam ukończone 
różnego rodzaju kursy, w tym reani-
macji i resuscytacji. Na co dzień pra-
cuję z kolei jako pielęgniarka środo-
wiskowa oraz zabezpieczam wszel-
kie imprezy wojskowe dla służb 
mundurowych w Warszawie.
 Czy w związku z tym nie prze-
szkadzają jej koszarowe niekiedy 
maniery panujące na meczach?
 - Nie, bo to są emocje i ja to rozu-
miem, ale też nie każda pielęgniar-
ka ma predyspozycje do tego, by za-
bezpieczać mecze seniorów – wyja-
śnia. - To trzeba po prostu kochać. 
Najważniejsze by być szanowanym i 
szanować innych.
 Zazwyczaj w pracy jest miło i 
sympatycznie, ale na meczach zda-
rzają się i mniej przyjemne rzeczy. 
Kilka lat temu pani Monika mia-
ła taką sytuację, że jeden z zawod-

ników drużyny przeciwnej nie zga-
dzał się na zejście z placu gry (żeby 
go opatrzyła) i rzucił w jej kierunku 
stek wulgaryzmów. - Wtedy mogłam 
liczyć na swoich chłopaków, któ-
rzy w każdym momencie będą mnie 
bronić – wspomina. - Nawet jeśli 
ktoś coś tam w nerwach powiedział, 
to nigdy nie zdarzyło mi się, żebym 
po meczu nie została przeproszona.
Czasem we znaki potrafią dać się 
również i kibice. Podczas meczu w 
B klasie zdarzyło się, że udzielała 
pierwszej pomocy jednemu z nich, 
chociaż nie należy to do jej obo-
wiązków. Po bójce na stadionie je-
den z panów rozciął drugiemu łuk 
brwiowy i... trzeba go było opatrzyć.

Piłkarze jadą na adrenalinie

 Najgorszą rzeczą na meczach 
są jednak poważne kontuzje. Pani 
Monika wspomina zwłaszcza uraz 
bramkarza Krystiana Bartnickie-
go podczas meczu derbowego z Pia-
secznem sprzed kilku lat. - To była 
kontuzja kręgosłupa – zdradza pie-
lęgniarka. - Na początku wydawało 
się, że to mógł być nawet paraliż. W 
takiej sytuacji człowiekowi przebie-
ga w głowie tysiąc myśli – jaką ma 
podjąć decyzję i co zrobić, by nie za-
szkodzić zawodnikowi. Trzeba więc 
mieć nie tylko zaufanie do siebie, ale 
i non stop się dokształcać. Dla mnie 
najważniejsze jest to, żeby wszyscy 
zawodnicy zeszli bezpiecznie po me-
czu do szatni.
 Kiedyś miała również sytuację, 
że piłkarz drużyny przeciwnej na 
własną prośbę wrócił kontuzjowa-
ny na boisko. Niestety, nie skończy-
ło się to dla niego zbyt dobrze. - Jak 
się później okazało, miał złamanie 
śródstopia i stawu skokowego – wy-
jaśnia pielęgniarka. - Dopilnowa-
łam, by sędzia wpisał do protokołu, 
że zawodnik wrócił do gry na własne 
życzenie. Piłkarz, który gra, jedzie 
na adrenalinie, ma inny próg bólo-
wy i w ogóle nie musi odczuwać, że 
stało mu się coś poważnego. Dlate-
go powinien zaufać opiece medycz-
nej, ale to był dorosły mężczyzna i 
podjął taką decyzję. Dopiero później 
mnie przeprosił i przyznał, że mia-
łam jednak rację.

 Praca pielęgniarki nie kończy się 
zresztą po ostatnim gwizdu sędzie-
go. Bywa że dzwoni do zawodni-
ków i sprawdza, jak się potem czu-
ją. Dzwonią również i sami zawod-
nicy po urazie z prośbą o poradę 
– zwłaszcza gdy jadą na mecz wy-
jazdowy.

Warto tu być

 Najpiękniejsza chwila w klubie 
dla pani Moniki związana jest z jej 
45. urodzinami, kiedy to – przed 
meczem - dostała od swoich za-
wodników kosz z pięknymi różami, 
a pierwsza strzelona przez Lesz-
nowolę bramka była zadedyko-
wana specjalnie dla niej. - Dla ta-
kich chwil warto tu być – nie kry-
je wzruszenia kobieta. - Szczegól-
ne było również świętowanie awan-
sów. Chłopcy wiedzą, że za każdy 
z nich mają u mnie obiecane ciasto 
„cycki murzynki”.
 Z rozbawieniem wspomina 
również chwilę, gdy sędzia zapy-
tał ją przed meczem czy jest tu w 
roli obserwatora czy służby me-
dycznej. Arbitrzy nigdy zresztą 
nie podpadli pani Monice. - Uwa-
żam, że są to chłopcy na tyle od-
ważni, żeby w dzisiejszych cza-
sach sędziować mecze – przyzna-
je. - Ich decyzje nigdy mnie nie 
denerwują. Są młodzi i się uczą. 
Każdy ma prawo popełniać błędy, 
więc jeśli moi zawodnicy są zde-
nerwowani na sędziów, to próbuję 
to uspokoić.
 Inna zabawna sytuacja była 
wówczas, gdy pewnego dnia Kon-
rad Lutek, jeden z miejscowych pił-
karzy, zamknął panią Monikę w 
szatni razem z drużyną przeciw-
ną – pełną nagich, wybierających 
się akurat pod prysznic, zawod-
ników. - Jak zareagowali? - wspo-
mina. - Bardzo sympatycznie. Oni 
mnie znali i wiedzieli, że nie krępu-
ję się takich rzeczy.
 Pielęgniarka nie kryje, że w FC 
Lesznowola planuje być „do końca 
świata i o jeden dzień dłużej”. - Na-
wet jeśli będę musiała siedzieć na tej 
ławce o balkoniku... - śmieje się.

Grzegorz Tylec

Znów będą utrudnienia
przy starej mleczarni
PIASECZNO Jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa ulicy Jana 
Pawła II na odcinku od Dworcowej do torów. W ramach inwestycji przy 
drodze powstanie ciąg pieszo-rowerowy i chodniki. Wykonawca po-
prawi też felerne skrzyżowanie z ulicą Żytnią

Przebudowa odcinka Jana Pawła II będzie dopełnieniem 
kompleksowej rewitalizacji tej części miasta

 Do przetargu na przebudowę najbardziej zaniedbanego w tej chwili od-
cinka ul. Jana Pawła II, przebiegającego obok CEM-u i zrewitalizowanego tar-
gowiska, stanęły trzy fi rmy. Najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na nieco po-
nad 1,8 mln zł, przedstawił Fal-Bruk. Wkrótce zostanie podpisana z nim umo-
wa. W ramach zadania zostanie praktycznie od nowa wykonana jezdnia wraz 
z podbudową i odwodnieniem, a także chodniki, ciąg pieszo-rowerowy i zjaz-
dy na posesje. Naprzeciwko miejskiego targowiska powstanie zatoczka auto-
busowa i droga manewrowa. Poprawiona zostanie także sygnalizacja świetl-
na na skrzyżowaniu Jana Pawła II i Żytniej - po przebudowie z każdej strony 
przy wjeździe na skrzyżowanie będzie znajdował się sygnalizator. Wyeliminu-
je to chaos, jaki dziś tam panuje. Przy drodze pojawi się nowe oznakowanie 
poziome i pionowe oraz nowe nasadzenia. 
 Niestety, przebudowa części drogi powiatowej będzie wiązała się z utrud-
nieniami dla kierowców. Na pewien czas zostanie wyłączony z ruchu odcinek 
ul. Jana Pawła II od posesji nr 54 do przejścia dla pieszych przy ulicy Żytniej. 
Objazd zostanie poprowadzony ulicami Żytnią i Jarząbka. Prace na odcinku 
od Żytniej do posesji nr 63 zostaną podzielone z kolei na dwa etapy. Najpierw 
wykonawca zajmie jeden pas jezdni, a potem drugi. Ruch w tym czasie będzie 
odbywał się wahadłowo. Jak wszystko dobrze pójdzie prace powinny zakoń-
czyć się jeszcze w tym roku.

TW

Teatralny streaming
PIASECZNO

 W środę 18 listopada w Domu Kultury w Piasecznie wystąpi Akt VIII ze 
swoim teatrem improwizacji. Transmisję na żywo z wydarzenia przeprowa-
dzi na swoim kanale FB Centrum Kultury w Piasecznie.

Tyl.
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Wrócili z Płocka z pięcioma medalami
KICKBOXING W dniach od 23 do 25 października siedmioro zawodników Klubu Sportowe-

go X Fight Piaseczno brało udział w Mistrzostwach Polski w kickboxingu w formule kic-

k-light Juniorów, Seniorów i Mastersów w Płocku

 Do zawodów w Płocku, zorgani-
zowanych przez Polski Związek Kick-
boxingu oraz Ludowy Klub Sporto-
wy „Puncher” Płock, zgłosiło się w 
sumie 223 kickboxerów z 62 klubów. 
Pomimo trudnego okresu związane-
go z pandemią zawody stały na wyso-
kim poziomie. Drużyna z Piaseczna 
zdobyła w sumie pięć medali – dwa 
złote, jeden srebrny i dwa brązowe. 
 Na szczególne wyróżnienie zasłu-
żyli Oliwia Ściągaj, która w tym roku 
dwa razy stawała na najwyższym 
stopniu podium Mistrzostw Polski. 
Aktualna Mistrzyni Polski w formu-
le Full-Contact teraz dołożyła złoto 
w kick-light. Świetnie wypadła rów-
nież Diana Dumała, Mistrzyni Pol-
ski w kategorii seniorów do 60 kg. 
W finale tylko w pierwszej rundzie 
przeciwniczka była w stanie nawią-
zać walkę z naszą kickboxerką. Run-
dy druga i trzecia to był już prawdzi-
wy popis Diany i wyraźne zwycię-
stwo punktowe po ostatnim gongu. 
 O sporym pechu mógł nato-
miast mówić Maciej Wyszyński, któ-
ry w pierwszej walce trafił na Adria-
na Durmę  (LKS Puncher Płock), 
bardzo utytułowanego zawodni-
ka i - jak się później okazało - tego-
rocznego Mistrza Polski w katego-
rii -79kg. Piasecznianin wprawdzie 
nie zawiódł podczas pojedynku, ale 
po dwóch rundach to jednak Durma 
uzyskał wyraźną przewagę punkto-
wą i ostatecznie to on zwyciężył. Bar-
dzo dobrze zaprezentował się z kolei 
Rafał Wójcik, który do zdobytego w 
tym roku  tytułu Mistrza Polski ful-
l-contact (zawody w Drezdenku) do-
łożył medal w kolorze brązowym w 
kick-light. Warto zaznaczyć, że Rafał 
startował w jednej z najbardziej obsa-
dzonych kategorii wagowej - aby zdo-
być krążek musiał wygrać dwie wal-
ki.  Pierwszy pojedynek  z Igorem No-
wakiem (Husaria Wałcz) zakończył 

przed czasem w pierwszej rundzie, 
a drugi wyraźnie wygrał na punkty 
3:0 z Hubertem Sikorą (Center Team 
Odolanów). Trzeci pojedynek półfi-
nałowy z Filipem Jóźwiakiem z Zie-
lonej Góry był bardzo wyrównany i 
zacięty. Niestety, po zakończeniu wal-
ki na kartach sędziowskich zawodnik 
z Piaseczna przegrał nieznacznie 1:2 
i musiał pocieszyć się brązowym me-
dalem Mistrzostw Polski. 
 W zawodach juniorów rewelacyj-
nie zaprezentował się Piotr Sieliwo-
niuk, który - debiutując w kick-light - 
w świetnym stylu (przed czasem) wy-
grał kolejne dwie walki - z Domini-
kiem Kozakiem (Fight Club Zielona 
Góra) i Mateuszem Sośnickim (Se-
miramidy Pułtusk). W trzecim poje-
dynku  trafił już jednak na zwycięz-
cę zawodów (kat. -79kg) Oskara Dą-
browskiego (Klub Sportowy Prosna 
Kalisz). Piotr, po przegranej wal-
ce półfinałowej, zasłużenie cieszyć 
mógł się z brązowego medalu i trze-
ciego miejsca na podium. Ostatnim 
juniorem, którego mogliśmy oglądać 
w tym turnieju był Jan Warsicki (kat. 
wag. +94 kg.). Zawodnik X Fight 
swój pierwszy start może zaliczyć 
do udanych - po wygranej walce w 
półfinale z Marcinem Zdunem (KS 
Ziętek Team Kalisz) w walce finało-
wej musiał jednak uznać wyższość 
dobrze wyszkolonego i wszechstron-
nego zawodnika - Shayana Siedlec-
kiego (Klub Sportów Walki Włocła-
wek), co dało mu tytuł wicemistrza 
kraju w najcięższej kategorii wago-
wej na tych mistrzostwach. 
 - To było bardzo cenne doświad-
czenie dla najmłodszej trójki, która do-
piero rozpoczyna swoje starty w tur-
niejach kickboxingu – mówi Mariusz 
Niziołek, trener X Fight Piaseczno. 
- Dopiero udział w zawodach tej ran-
gi pokazuje, w którym miejscu obecnie 
zawodnik się znajduje i jakie elemen-

ty należy poprawić w procesie trenin-
gowym. Młodzi adepci, po takim star-
cie, z pewnością dostaną zastrzyk mo-
tywacji do jeszcze bardziej wzmożo-
nej pracy na treningach. Zawodnicy 
z większym doświadczeniem przypo-
mnieli o swojej obecności w czołówce 
kickboxerów naszego kraju i mieli oka-
zję zmierzyć się z najlepszymi zawod-
nikami startującymi w mistrzostwach.
 Turniej w Płocku był ostatnim 
startem zawodników z Piaseczna w 
tym roku. 14 listopada czeka nas jesz-
cze coroczna gala kickboxingu – Pia-
seczno Fight Night. Podczas tego 
sportowego wydarzenia z pewnością 
będzie okazja zobaczyć naszych za-
wodników w akcji i poczuć prawdziwe 
sportowe emocje. Galę najprawdopo-
dobniej będzie można obejrzeć w in-
ternecie. Patronem medialnym wyda-
rzenia jest Kurier Południowy.

Diana Dumała i Oliwia 
Ściągaj – Mistrzynie 
Polski z Piaseczna 

Wicemistrz Europy 
z Piaseczna
KOLARSTWO TOROWE Tomasz Grzesiak, tegoroczny podwój-

ny Młodzieżowy Mistrz Polski w Kolarstwie Torowym, 

wraz z drużyną polskiej kadry zajął w październiku dru-

gie miejsce na mistrzostwach Europy we włoskiej Fioren-

zuola d'Arda

 Reprezentant klubu LUKS Trójka Piaseczno, wraz z kolegami z kadry „wy-
kręcił” Vice Mistrzostwo Europy w sprincie drużynowym, ulegając jedynie 
Niemcom. Do tego nasz zawodnik sprint indywidualny skończył na piątym 
miejscu, przegrywając w ćwierćfi nale z Francuzem 2:1, a w konkurencji keirin 
uplasował się tuż za podium.
 - To były moje pierwsze zawody zagraniczne, więc nie obyło się bez stre-
su, ale i dumy, że mogę reprezentować swój kraj na zawodach takiej rangi – 
mówi Tomasz Grzesiak.

Tyl./fot. Lorenzo Cantalupi

Grzegorz Tylec

Coraz 
bliżej finału
TENIS STOŁOWY W przedostatnim turnieju eliminacyjnym 

Grand Prix Piaseczna wystąpiło 140 uczestników, którzy 

w ośmiu kategoriach rywalizowali przy pingpongowych 

stołach

 Zawody odbyły się w nowej formule – tak by poszczególne kategorie nie 
mieszały się, co pozwoliło zachować bezpieczny dystans na sali podczas roz-
grywania turnieju. Największą popularnością cieszyły się rywalizacje gier po-
dwójnych (gdzie wystartowała rekordowa liczba 22 par) oraz Open, w której 
wystąpiło prawie 40 zawodników. Zawody stały na bardzo wysokim pozio-
mie o czym chyba najlepiej świadczyć może zwycięstwo Macieja Kotarskie-
go w kategorii Open, który ma za sobą wiele lat grania w pierwszej lidze męż-
czyzn. Wychowanek UKS Return jest zresztą obecnie jednym ze szkoleniow-
ców młodzieży trenującej tenis stołowy w Piasecznie. 
 W kategorii gier podwójnych kolejny triumf odniosła para Dąbrowski/
Markowski, która w przeszłości startowała na poziomie drugiej ligi. Wśród 
amatorów, pod nieobecność lidera klasyfi kacji generalnej, po złoto sięgnął 
Dominik Joński, a wśród dzieci swój pierwszy triumf w tym sezonie zanoto-
wał Paweł Jankowski.
 Kolejny turniej odbędzie się w Piasecznie 21 listopada i będzie on jedno-
cześnie ostatnim turniejem przed fi nałowymi rozgrywkami (TOP-12), które 
zaplanowane zostały na 12 grudnia.

Tyl.

IV liga

Kolejka 13 - 24-25 października

Sparta Jazgarzew 1-4 MKS Piaseczno  
Józefovia Józefów 1-3 Unia Warszawa  
Ząbkovia Ząbki 3-0 Mazur Karczew  
Victoria Sulejówek 8-0 Ożarowianka 
Ożarów Mazowiecki  
Drukarz Warszawa 5-0 Okęcie Warszawa 

Tabela grupy mazowieckiej IV ligi

1.  Ząbkovia Ząbki 13 34 11 1 1 43-11
2.  Victoria Sulejówek 13 32 10 2 1 53-16
3.  Drukarz Warszawa 13 24 7 3 3 32-14
4.  MKS Piaseczno 13 23 7 2 4 29-23
5.  Znicz II Pruszków 12 20 6 2 4 20-10
6.  Escola Varsovia Warszawa 
  12 19 6 1 5 36-22
7.  Unia Warszawa 13 18 5 3 5 18-23
8.  Mazur Karczew 11 18 5 3 3 16-15
9.  KS Raszyn 12 16 5 1 6 20-24
10.  AP Marcovia Marki 12 12 3 3 6 15-32
11.  Sparta Jazgarzew 12 12 4 0 8 18-25
12.  Józefovia Józefów 12 11 3 2 7 11-27
13.  Okęcie Warszawa 13 6 2 0 11 10-43
14.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
  13 4 1 1 11 8-44

Liga okręgowa

Kolejka 14 - 24-25 października

Ursus II Warszawa 1-3 GLKS Nadarzyn  
Orzeł Baniocha 4-3 Laura Chylice  
SEMP Ursynów (Warszawa) 1-3 Milan Milanówek  
Sarmata Warszawa 2-2 Perła Złotokłos  
Piast Piastów 3-1 Ryś Laski  
Korona Góra Kalwaria 3-0 KS Teresin  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 1-0 Naprzód Brwinów 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Orzeł Baniocha 14 35 11 2 1 55-17
2.  Laura Chylice 14 32 10 2 2 40-21
3.  Korona Góra Kalwaria 14 30 10 0 4 40-22
4.  KS Teresin 14 29 9 2 3 39-23
5.  Milan Milanówek 14 27 8 3 3 37-15
6.  LKS Chlebnia 12 24 8 0 4 34-17
7.  Grom Warszawa 13 24 8 0 5 37-18
8.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  13 22 7 1 5 30-18
9.  GLKS Nadarzyn 14 20 6 2 6 36-38
10.  Ursus II Warszawa 14 20 6 2 6 40-29
11.  Perła Złotokłos 14 17 5 2 7 31-28
12.  Piast Piastów 14 17 5 2 7 26-45

13.  Sarmata Warszawa 14 14 4 2 8 24-34
14.  Ryś Laski 14 12 3 3 8 23-40
15.  SEMP Ursynów (Warszawa) 14 11 3 2 9 26-46
16.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  12 8 2 2 8 17-46
17.  Naprzód Brwinów 14 5 1 2 11 16-51
18.  Passovia Pass 12 4 1 1 10 6-49

A klasa

Kolejka 11 - 24-25 października

Perła II Złotokłos 2-2 UKS Tarczyn  
GKS Podolszyn 2-2 MKS II Piaseczno  
Świt Warszawa 0-4 MKS Polonia Warszawa  
Drukarz II Warszawa 4-1 Progres Warszawa  
Anprel Nowa Wieś 1-6 City Wilanów (Warszawa)  
Jedność Żabieniec 5-0 Walka Kosów  
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 1-1 FC Lesznowola

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  MKS Polonia Warszawa 11 31 10 1 0 57-5
2.  Drukarz II Warszawa 11 23 7 2 2 37-16
3.  MKS II Piaseczno 11 21 6 3 2 37-18
4.  City Wilanów (Warszawa) 
  11 21 6 3 2 26-16
5.  Perła II Złotokłos 11 18 5 3 3 25-17
6.  GKS Podolszyn 11 16 4 4 3 32-18
7.  FC Lesznowola 11 15 3 6 2 15-16
8.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
  11 14 4 2 5 12-21
9.  Jedność Żabieniec 11 14 4 2 5 25-23
10.  UKS Tarczyn 11 12 3 3 5 23-27
11.  Progres Warszawa 11 11 3 2 6 24-40
12.  Świt Warszawa 11 10 2 4 5 16-29
13.  Anprel Nowa Wieś 11 4 1 1 9 12-47
14.  Walka Kosów 11 2 0 2 9 11-59

IV liga kobiet

Kolejka 9 - 24-25 października

Pauza: Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock), Legia Soccer 
Schools Warszawa.
 Ostrovia Ostrów Mazowiecka 0-2 Fuks Pułtusk  
Pogoń Siedlce 0-9 KS II Raszyn  
Jantar Ostrołęka 8-0 KS Wilanów (Warszawa)  
GOSiR Piaseczno 2-4 Żbik Nasielsk

Ligowe zapowiedzi:
IV liga

Kolejka 14 - 7-8 listopada

MKS Piaseczno - AP Marcovia Marki 7 listopada, g.12  
Znicz II Pruszków - Okęcie Warszawa  
Drukarz Warszawa - Escola Varsovia Warszawa  
KS Raszyn - Ożarowianka Ożarów Mazowiecki  
Victoria Sulejówek - Mazur Karczew  
Ząbkovia Ząbki - Unia Warszawa  
Józefovia Józefów - Sparta Jazgarzew 7 listopada, g.12 

Liga okręgowa

Kolejka 15 - 7-8 listopada

LKS Chlebnia - Ursus II Warszawa  
Naprzód Brwinów - Passovia Pass  
KS Teresin - Przyszłość Włochy (Warszawa)  
Ryś Laski - Korona Góra Kalwaria 8 listopada, g.13  
Perła Złotokłos - Piast Piastów 7 listopada, g.13  
Milan Milanówek - Sarmata Warszawa  
Laura Chylice - SEMP Ursynów (Warszawa) 
7 listopada, g.11 
Grom Warszawa - Orzeł Baniocha 7 listopada, g.17 
GLKS Nadarzyn - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  

A klasa

Kolejka 12 - 7-8 listopada

UKS Tarczyn - FC Lesznowola 8 listopada, g.12 
Walka Kosów - Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
7 listopada, g.12 
City Wilanów (Warszawa) - Jedność Żabieniec 
8 listopada, g.10 
Progres Warszawa - Anprel Nowa Wieś  
MKS Polonia Warszawa - Drukarz II Warszawa  
MKS II Piaseczno - Świt Warszawa 8 listopada, g.14
Perła II Złotokłos - GKS Podolszyn  8 listopada, g.10

IV liga kobiet

Kolejka 10 - 7-8 listopada

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

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

Wyniki naszych zespołów ligowych
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Akcja otwierania cmentarza!
Jak było naprawdę?
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę 1 lsitopada o godzinie 13.30 trzech mężczyzn i kobieta przeprowadzili 
akcję otwarcia cmentarza przy ul. Chylickiej. Dotarliśmy do świadka zdarzenia
 – Trzech mężczyzn i kobieta 
podjechali audi i zatrzymali się tuż 
przy samochodzie straży miejskiej, 
obecnej przy cmentarzu – opo-
wiada nasza czytelniczka. – Wyję-
li z auta jakieś narzędzia i kame-
rę, którą mocowali przy swoim sa-
mochodzie i chodzili z nią koło za-
mkniętego wejścia do cmentarza. 
Prawdopodobnie przecięli łańcuch 
lub kłódkę i otworzyli ją na całą sze-
rokość. Wejście furtką było zabez-
pieczone sznurkiem, który też prze-
cięli. Mieli przy sobie jakieś ulotki, 
zachowywali się bardzo hałaśliwie i 
nerwowo. Słyszałam jak w pewnym 
momencie jeden z mężczyzn krzyk-
nął „wypier… tą bramę”
 Na reakcję straży miejskiej nie 
trzeba było czekać długo. Na miejsce 
wezwano także policję. Trzej męż-
czyźni (lat 31, 32 i 37) oraz 28-letnia 
kobieta zostali zatrzymani.
 – Znaleziono przy nich noży-
ce do przecinania metalu, kłódki i 
uszkodzone łańcuchy – informuje 
sierż. Rafał Markiewicz z Komen-
dy Powiatowej Policji w Piasecznie. 
– Zostaną im prawdopodobnie po-
stawione zarzuty z art. 165 kodeksu 
karnego oraz uszkodzenia mienia.
 Art. 165 kk mówi o sprowadza-
niu niebezpieczeństwa dla życia lub 
zdrowia wielu osób. Przewiduje karę 
od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia 
wolności. Zatrzymani mieli nama-

wiać ludzi, by mimo zakazu odwie-
dzali cmentarz.
 – Mnie nie namawiali – mówi 
kobieta, która widziała zajście. – 
Wydali mi się gwałtowni i agresyw-
ni, bałam się do nich podejść i za-
pytać dlaczego to robią. Fakt, że za-
parkowali koło straży miejskiej, nie 
kryli się ze swoimi działaniami i na-
grywali je wskazywał, że była to ak-
cja, którą chcieli zwrócić na sie-
bie uwagę, a nie uniknąć odpowie-
dzialności. Ci mężczyźni nie tylko 

się nie kryli, ale wręcz prowokowa-
li straż miejską do działań, chodząc 
koło ich samochodu. Ja to odebra-
łam bardziej jako manifest niż dzia-
łanie, które miało być skuteczne i 
coś zmienić.
 Wejście na cmentarz zostało od-
blokowane także w Górze Kalwarii. 
Policja podejrzewa, że sprawcami 
może być ta sama grupa osób, któ-
re zostały zatrzymane przy cmenta-
rzu w Skolimowie.

Otwarto trzy cmentarne bramy

R E K L A M A
Adam Braciszewski
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DAM PRACĘ

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

Firma Norwa Plants Sp. z o. o w Piasecznie zatrudni na 
umowę o pracę pracowników: 1/ do obsługi produkcji, 
2/  elektryka z uprawnieniami

Krawcową do pracowni krawieckiej, Chyliczki, 
tel. 605 081 740

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

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

Prywatna Przychodnia poszukuje pielęgniarki do gabi-
netu zabiegowego, przychodnia@zdrowiepiaseczna.
pl,  tel.506 453 810

Zatrudnię do sklepu spożywczego w Mrokowie 
Tel. 507 182 926

Prywatna Przychodnia w Piasecznie poszukuje oso-
by na stanowisko rejestratorki: zdrowie@zdrowiepia-
seczna.pl tel.506 453 810

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

ZATRUDNIĘ EKSPEDIENTKĘ Z DOŚWIADCZENIEM DO 
SKLEPU SPOŻYWCZEGO W PIASECZNIE TEL 600 803 611
LUB 602743 436

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

Publiczne Przedszkole w Piasecznie zatrudni dyrektora 
i nauczyciela lub asystenta nauczyciela, tel. 501 017 050

Zatrudnię pana w starszym wieku do pilnowania obiektu 
magazynowego i lekkich prac porządkowych, okolice An-
toninowa, tel. 508 092 657

Do serwisu samochodowego w Gołkowie, mechanika sa-
mochodowego, wulkanizator i pracownik myjni ręcznej, 
tel. 605 303 484

Piekarnia zatrudni kierowcę, piekarza (ciastowy, 
piecowy, stołowy) oraz osobę chętną do przyuczenia, 
tel. 663 044 236,

Zatrudnię do sprzątania klatek schodowych w Piasecznie, 
tel. 504 804 378

Osobę do sprzątania przedszkola w Nowej Woli, 
 4-5 godz. dziennie, tel. 501 423 413

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

Zatrudnię pracowników do sprzątania, odśnieżania. Wy-
magane prawo jazdy kat. „B”, praca stała, tel. 501 405 990

Osobę do opieki nad starszą panią z zamieszkaniem, oko-
lice Tarczyna tel. tel. 511 503 264

Kasjerkę/sprzedawcę do sklepu w Złotokłosie, dobre wa-
runki, reprezentatywną i operatywną,  tel. 880 977 141

Zatrudnię osobę do obsługi maszyn do pakowania. Praca 
w Czaplinku. Tel 600 065 813

Ukrainkę do recepcji hotelowej. Praca w Górze Kalwarii. Za-
kres obowiązków - prowadzenie recepcji hotelowej, sprzą-
tanie hotelu. Oferuję zakwaterowanie. Tel 606 314 684

Golden sp zoo - zatrudnimy osobę do działu sprzedaży 
owoców suszonych i liofilizowanych . Wymagana znajo-
mość języka angielskiego, doświadczenie w handlu. Pra-
ca w Czaplinku. Zainteresowanych poprosimy o kontakt 
telefoniczny. Nr tel 662 108 852, info@goldendrying.pl

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy kierowcę z doświadcze-
niem na trasy międzynarodowe. Tel 600 065 813

Pomocnika lakiernika z umiejętnością polerki, 
tel.607 348 271,697 027 956

Zatrudnimy: ślusarzy, operatora maszyn, technologa, pra-
cownika z uprawnieniami na wózek widłowy. Tomice Maz.
kadry@wp.pl, tel. 22 460 56 48

SZUKAM PRACY 

Prace domowa i opieka, tel. 731 129 311

Sprzątanie, mycie okien i prace domowe, solidnie,  
tel. 733 546 026

Sprzątanie, tel. 730 776 856

KUPIĘ

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

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

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

SPRZEDAM

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

Betoniarka 150 l, brama - pełna, rozsuwana 5 mb, roz-
drabniacz bijakowy 11 kW, tokarka stołowa do drewna, 
wózek inwalidzki, tel. 502 52 56 53

Wózek inwalidzki składany superlekki, dla osoby do 
120 kg- mało używany 602 370 432

Sprzedam duże krzewy borówki amerykańskiej ( 2 me-
try z systemem korzeniowym) odmiany Bluecrop i Jersey.
tel. 609 213 011

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut, tel. 515 018 430

Kasacja Skup Aut tel. 508 206 738

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

Dwupokojowe Piaseczno, Kusocińskiego, gotowe do 
zamieszkania, tel. 601 213 555

Gospodarstwo rolne 4,1 ha + siedlsko, Nowe Racibory, 
k/Tarczyn, tel. 601 33 55 90

Garaż, Góra Kalwaria, osiedle Pijarska, tel. 505 168 366

Działka rolno-budowl. 2,77ha. Jeżewice, tel. 502 605 044 

Mieszkanie 36 m kw. Piaseczno Sikorskiego,250 tys., 
tel.518 212 997

Sprzedam działki budowlane w Bogatkach,1 500-1 600 m 
kw., Tel. 609 213 011

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Wynajmę budynek gospodarczo – produkcyjny, Zalesie 
Dolne, tel. 501 285 663

Do wynajęcia kawalerka w Piasecznie ul. Jasińskiego 
Tel. 662 377 618

Mieszkanie do wynajęcia 56m kw z garażem Nowa Iwicz-
na, ul. Zimowa Tel. 664 046 918

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Mieszkanie do remontu, tel. 502 380 635

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

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

CIĘCIE NA CNC MDF,SKLEJKA,PLEXA,TEL.723 533 233
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Złota rączka + ogrodnik, tel. 669 686 350

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Czyszczenie dachów i rynien tel. 889 105 476

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy 
i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

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

Tynki gipsowe, elewacje, wylewki Tel.502 788 561

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

Tynki tradycyjne i gipsowe, Tel.604 415 352

POMOC DLA SENIORA: zakupy, drobne sprawunki, do-
trzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

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

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

Hydraulika, remonty, malowanie tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Pokrycia dachowe, tel. 730 358 998

Dekarskie, dach, blachodachówka trapezowa, papa, 
rynny, obróbki, tel. 798 518 276

Remonty, malowanie, tel. 510 128 912

Cyklinowanie, schody, tel. 510 128 912

Wycinka drzew, porządkowanie terenu, 
tel. 502 415 095

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Kominy, rynny, naprawy, tel. 798 836 860

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Dachy - papa termozgrzewalna, malowanie, naprawa, 
blachodachówka, naprawa rynien, tel. 793 518 133

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

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Ocieplanie budynków, tel. 609 828 998

Hydraulik, tel. 535 872 455

Złota rączka tel. 735 616 596

Pogotowie remontowe, tel.735 616 596

Dachy-naprawa tel. 792 354 779

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, 
gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

 RÓŻNE 

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Okazja! Likwidacja hurtowni – najtańsza biżuteria w Pia-
secznie – kiosk wielobranżowy, ul. Kościuszki 8 (naprze-
ciw sądu)

NAUKA 

GRUPA DYSKUSYJNA- rozmawiamy o życiu, tworzeniu, o 
naturze człowieka, o wszechświecie i o rozwoju osobowo-
ści, tel. 571 37 31 18

Pomoc w lekcjach dla klas 1-5, (matematyka, przyroda, 
biologia i inne), z dojazdem lub online, tel. 571 373 118

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają 
fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, 
a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wyste-
rylizowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie 
pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adop-
cji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

Praca w ochronie w Górze Kalwarii, system 24/48h, 
wiek do 60 lat, podstawowa znajomość komputera i 
kasy fiskalnej. Tel. 603 454 131, 725 725 633

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

Indywidualna opieka nad dziećmi, Piaseczno, 
kwalifikacje, tel. 571 373 118

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

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

Manicure zwykły, hybrydowy, przedłużanie paznokcie, w 
bezpiecznych warunkach, Piaseczno, tel. 22 401 12 34

GRUPA WSPARCIA- wsparcie w grupie lub indywidualnie,
 tel. 571 37 31 18

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

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Malowanie, panele, montaż mebli, tel. 781 544 058

Malowanie itp. Tel. 735 616  596

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Poszukuję kierowcy, Kat. „C”, na skład węgla, Piasecz-
no, tel. 502 220 881

Poszukujemy osób do sprzątania osiedli Piaseczno-War-
szawa, tel. 608 673 131

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

Zamów 

ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

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

Następne 
wydanie 

gazety 
20 listopada



 Przypomnijmy. Chodzi o budy-
nek powstający przy skrzyżowaniu 
ulic Słonecznej i Postępu, naprze-
ciwko Tolka. Nie trzeba być eksper-
tem żeby zauważyć, że budowa od-
bywa się centralnie pod linią wyso-
kiego napięcia. Na ten fakt na po-
czątku października zwrócił uwa-
gę jeden z naszych czytelników, a my 
poinformowaliśmy o sprawie staro-
stwo powiatowe. Na reakcję urzędni-
ków nie trzeba było długo czekać. Bu-
dowę niemal natychmiast odwiedzi-
li naczelniczka wydziału architekto-
niczno-budowlanego wraz z jednym 
z pracowników, którzy potwierdzili 
obecność sieci wysokiego napięcia po-
nad powstającym obiektem. Tego sa-
mego dnia architekt, który zaprojekto-
wał budynek poinformował starostwo 
(ten organ wydaje pozwolenie na bu-
dowę), że widział ww. linię przed pro-
jektowaniem oraz, że inwestycja nie 
została uzgodniona z PSE SA – za-
rządcą sieci przesyłowej. Jednocześnie 
stwierdzono, że w projekcie nie zostały 
uwzględnione warunki techniczne od-
działywania sieci elektroenergetycznej 

na projektowany obiekt budowlany.
Starosta Ksawery Gut wstrzymał więc 
5 października wykonanie pozwole-
nia na budowę i wydał  postanowienie 
o wznowieniu postępowania admini-
stracyjnego w tej sprawie. Powodem 

były istotne dla sprawy nowe okolicz-
ności istniejące w dniu wydania decy-
zji, a nieznane organowi, który ją wy-
dał. W tym konkretnym przypadku 
starostwo powiatowe w Piasecznie nie 
miało wiedzy o sieci wysokiego napię-
cia, przebiegającej nad planowaną in-
westycją.

Starosta wszczyna 

postępowanie wyjaśniające

 Po ponownym przeanalizowa-
niu akt sprawy oraz nowych faktów 
starosta Ksawery Gut wydał 30 paź-

dziernika decyzję o uchyleniu po-
zwolenia na budowę budynku han-
dlowo-usługowego przy skrzyżowa-
niu Słonecznej z Postępu wydanego 
25 maja oraz odmówił zatwierdze-
nia projektu budowlanego i udzie-
lenia pozwolenia na budowę. Ale 
na tym sprawa się nie zakończyła. 
- Starosta rozważa również, po wcze-
śniejszym przeprowadzeniu wyja-
śniającego postępowania wewnętrz-
nego, złożenie wniosku do prokura-
tury o możliwości sfałszowania do-
kumentacji projektowej poprzez nie-
wykazanie istniejącej sieci energe-
tycznej wysokiego napięcia, kolidują-
cej z zaprojektowanym obiektem bu-
dowlanym – informuje Joanna Grela 
z biura promocji starostwa. 

Inwestor liczy na odszkodowanie

 Starosta piaseczyński podaje 
w uzasadnieniu okoliczności, któ-

re były przyczyną wydania powyż-
szej decyzji. Wskazuje m.in. że in-
westor otrzymał na początku mar-
ca od PSE pismo, w którym zosta-
ły wymienione konieczne do speł-
nienia warunki, związane z bli-
skim sąsiedztwem linii wysokiego 
napięcia. Z projektu budowlanego 
wynika jednak – jak wskazuje sta-
rostwo – że się do tych warunków 
nie zastosował. Mało tego, na ma-
pie do celów projektowych zataił, 
zdaniem organu, istniejący prze-
bieg sieci. Z wiedzy jaką dysponu-
jemy wynika, że inwestor nie zga-
dza się z decyzją starosty. Wysłał 
do urzędu pismo, w którym pod-
nosi, że dotychczas wydał na reali-
zowany przy Postępu projekt po-
nad 2,6 mln zł i będzie domagał się 
odszkodowania. 

Tomasz Wojciuk Jesteśmy również na: 
www.facebook.com/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!
www.kurierpoludniowy.pl
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Starosta mówi „nie” inwestycji
pod linią energetyczną
LESZNOWOLA Miesiąc temu, po naszej publikacji, staro-

sta wstrzymał wykonanie pozwolenia na budowę dla 

budynku handlowo-usługowego powstającego pod li-

nią wysokiego napięcia w Kolonii Lesznowola i wzno-

wił w tej sprawie postępowanie administracyjne. Teraz 

uchylił pozwolenie na budowę i odmówił zatwierdze-

nia projektu budowlanego

Po naszej interwencji starosta podjął zdecydowane kroki, 
wstrzymujące budowę pod linią wysokiego napięcia

 Inwestor twierdzi, że projekt 

budynku jest zgodny 

z miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego

Polskie drogi
do wolności

KONSTANCIN-JEZIORNA W śro-
dę 11 listopada o godz. 16 w Hu-
gonówce z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości odbędzie 
się koncert „Polskie drogi do wol-
ności” w wykonaniu zespołu wo-
kalno-aktorskiego Sonanto. Wy-
darzenie będzie transmitowane 
na Facebooku Konstancińskiego 
Domu Kultury
 Program koncertu to muzyczno-
aktorska opowieść o polskiej walce 
o wolność w XX wieku. Będzie moż-
na usłyszeć pieśni legionowe, po-
wstańcze, wojenne, a także współ-
czesne utwory takich artystów jak 
Agnieszka Osiecka, Jacek Kaczmar-
ski, Andrzej Czekalski, Ernest Bryll 
czy Jan Pietrzak. Zespół Sonanto wy-
stąpi w składzie: Katarzyna Andrusz-
ko, Aleksandra Matryba, Adrian Kie-
roński (wokale), Jacek Kwiatkowski 
(piano), Kornelia Figielska (skrzypce). 
Koncert, który będzie można oglądać 
tylko przez internet,  poprowadzi Pa-
weł Krasowski. 

TW
R E K L A M A



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


