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Inwestycje za 124 mln złInwestycje za 124 mln zł
PIASECZNO Burmistrz Da-

niel Putkiewicz przed-

stawił projekt budżetu 

na przyszły rok. Docho-

dy gminy mają wynieść 

631 mln zł, zaś wydatki - 

niemal 740 mln zł. Sporo 

pieniędzy pójdzie na in-

westycje. Na same gmin-

ne drogi zaplanowano 

ponad 63 mln zł

Błagają o łaskę 
oddalenia zarazy
LESZNOWOLA Latem tego roku w centrum Lesznowo-

li przy ulicy Słonecznej ustawiono nowy, dębowy 

krzyż choleryczny. - Pierwszy krzyż dziękczynny 

umieszczono w tym miejscu w połowie XIX wieku – 

opowiada Krzysztof Lenart, jeden z mieszkańców. 

- Miał chronić naszych przodków przed choroba-

mi i nieszczęściami
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Zdewastował sklep Biedronki

Driftowanie zakończyło się mandatem

Odpowiedzą za kradzież roweru

Zatrzymano trzech „laweciarzy”

„Magiczna” torba nie ułatwiła kradzieży

 Policjanci zatrzymali mężczyznę, który wybił szyby w jednym ze 
sklepów Biedronki. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu, a męż-
czyzna prawdopodobnie był pijany. Za zniszczenie mienia może grozić 
mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. 

 Policjanci z drogówki zatrzymali w rejonie ulicy Zgoda 18-latka, któ-
ry wszedł wślizgiem w zakręt, mimo obecności kilku osób na pobliskim 
przystanku. Mundurowi natychmiast zatrzymali samochód do kontro-
li. Okazało się, że pojazd ma niesprawny układ hamulcowy, zaś na jego 
wyposażeniu nie ma trójkąta ostrzegawczego. Za spowodowanie za-
grożenia i brak obowiązkowego wyposażenia 18-latek otrzymał man-
dat w wysokości 600 zł i 7 punktów karnych. Policjanci zatrzymali też 
dowód rejestracyjny pojazdu. 

 Prowadząc postępowanie w sprawie kradzieży markowego ro-
weru, który zniknął w rejonie ulicy Strusiej, policjanci trafi li na ślad 
dwóch znanych im mężczyzn. Jeden z nich został zatrzymany w miej-
scu zamieszkania, natomiast drugi... siedział już w policyjnej celi, do 
której trafi ł za inne przewinienie. 41-latkowi i jego o 10 lat młodsze-
mu kompanowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 

 Do aresztu trafi ło trzech mężczyzn w wieku 44, 32 i 46 lat. Są po-
dejrzani o kradzież opla vectry, którego miesiąc temu wciągnęli na la-
wetę. „Laweciarze” wkrótce usłyszą zarzuty. Sprawa jest rozwojowa. 

 W jednej z drogerii pracownicy ochrony zatrzymali 37-letnią 
mieszkankę Radomia. Kobieta, za pomocą torby neutralizującej 
bramki alarmowe, próbowała wynieść ze sklepu perfumy i kosmety-
ki o wartości ponad 2 tysięcy złotych. Po przejrzeniu zapisu z moni-
toringu okazało się, że kilka dni wcześniej 37-latka ukradła perfumy 
o wartości ponad 4 tysięcy złotych. Kobieta stanie przed sądem. Po-
dobny los spotka 27-latkę z Góry Kalwarii, która postanowiła zrobić 
w Piasecznie „zakupy bez płacenia”, kradnąc z perfumerii kilka fl ako-
nów pachnideł o łącznej wartości około 1500 zł. I w tym wypadku wy-
jątkową czujnością wykazali się pracownicy ochrony.
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Wszytko przez
„lisa”
 W Uwielinach 23-letni kierow-
ca bmw wypadł z drogi i uderzył 
w drzewo. Kiedy na miejsce przy-
byli policjanci mężczyzna tłuma-
czył im, że stracił panowanie nad 
kierownicą, ponieważ na drogę 
wyskoczył mu lis. Funkcjonariu-
sze nie dali jednak wiary tym opo-
wieściom i skontrolowali 23-latka 
na trzeźwość. Okazało się, że wy-
dychanym powietrzu miał ponad 
promil alkoholu. Stracił już prawo 
jazdy i stanie przed sądem. Za jaz-
dę po pijanemu grozi do 2 lat po-
zbawienia wolności. 

TW
TARCZYN

Zabił owczarka 
niemieckiego
 Kilka dni temu policjanci z Tar-
czyna zatrzymali ukrywającego 
się 31-latka. Mężczyzna ma do 
odbycia karę 6 miesięcy pozba-
wienia wolności, orzeczoną przez 
sąd rejonowy w Grójcu za zabicie 
owczarka niemieckiego. Do zda-
rzenia doszło w ubiegłym roku. 
31-latek postrzelił psa z broni 
pneumatycznej. W wyniku odnie-
sionych obrażeń zwierzę po kilku 
godzinach padło. Za zabicie zwie-
rzęcia ze szczególnym okrucień-
stwem grozi nawet do 5 lat po-
zbawienia wolności.  

TW
K O N D O L E N C J E
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Awantura na sesji
rady miejskiej
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji radna Renata Mirosław (PiS) zarzu-
ciła radnym z Koalicji Obywatelskiej, że w wyniku ich działań popiera-
jących strajk kobiet, doszło do zdewastowania miasta
 - Zdewastowane elewacje budynków przy Młynarskiej i Warszawskiej, zde-
wastowana przestrzeń publiczna na Kusocińskiego, poniszczone chodniki 
przed kościołem Matki Bożej Różańcowej, zbezczeszczony kościół św. Anny 
i zakłócony porządek mszy – tak wyglądało Piaseczno po strajkach kobiet 
– wyliczała Renata Mirosław. - Czy radni z KO poczuwają się do naprawy 
skutków swych działań?
 Wypowiedź radnej PiS-u wzbudziła oburzenie radnych, pod adresem któ-
rych zostały skierowane zarzuty. - Jakie ma pani dowody, że wymienione przez 
panią dewastacje miały związek ze strajkiem kobiet? - pytała Beata Walczak. 
- Widziała pani, aby któraś ze strajkujących osób coś zniszczyła?
 Jeszcze dalej posunął się Piotr Sędziak. - Nie przedstawiła pani żadnych 
dowodów na to, że ściany mazali radni koalicji lub do takich działań zachę-
cali. To nie radni koalicji wsadzili rękę w majtki kobietom, chcąc decydo-
wać o ich życiu i wyborze – grzmiał radny Sędziak. - Na tym wiecu było bar-
dzo wiele osób, za co może pani podziękować własnemu rządowi. - Pani Mi-
rosław insynuuje, że radni koalicji nawołują do czynów zabronionych. Pani 
bezczelnie okłamuje naszych mieszkańców – mówiła Katarzyna Wypych. 
- Skoro nie ma dowodów, że popełniliśmy czyny przestępcze, to ja oczekuję 
przeprosin za te pomówienia. 
 Radna Mirosław zaznaczyła, że nie zarzuciła nikomu dokonania zniszczeń. 
- Mówiłam tylko, że powstały one w konsekwencji waszego udziału w straj-
ku kobiet – doprecyzowała. - W wydarzeniach, które doprowadziły do aktów 
wandalizmu, brali udział piaseczyńscy radni. Policja musiała ochraniać ko-
ściół i zabezpieczań manifestacje, zamiast dbać o nasze bezpieczeństwo i ła-
pać przestępców. Jako radni powinniśmy świecić przykładem, przestrzegać 
obostrzeń epidemicznych, a państwo brali udział w nielegalnych zgromadze-
niach. To było niedopuszczalne zachowanie. Swoje zdanie można wyrazić w 
innej formie, nie narażając zdrowia innych ludzi. 
 W końcu głos w dyskusji zabrał burmistrz Daniel Putkiewicz. - Doszukiwa-
nie się związku pomiędzy radnymi KO i aktami wandalizmu jest krzywdzące 
– podsumował. - Osoby uczestniczące w pikietach zachowywały się jak nale-
ży, choć sam obawiałem się prowokacji. Apeluję do pani radnej, aby zastano-
wiła się, czy tego typu oskarżenia nie są nadużyciem. 

TW
R E K L A M A

Wyasfaltowano gminną drogę.
Czy tego oczekiwali mieszkańcy?
PIASECZNO Co zrobić, aby szybko poprawić stan gruntowej drogi za niewielkie pienią-

dze? Pokryć ją cienką warstwą asfaltu w ramach bieżącego utrzymania. Taką techno-

logię zastosowano niedawno na ulicy Gwalberta w Kamionce, jednak nie wszystkim 

przypadła ona do gustu

 - Od lat prosiliśmy gminę o wy-
konanie naszej drogi jak należy, z 
odwodnieniem i solidną nawierzch-
nią – mówi Bogusława Humanicka, 
jedna z mieszkanek. - W 2018 roku, 
na zlecenie gminy, geodeci dokona-
li stosownych pomiarów w celu wy-
tyczenia pasa drogowego. W trakcie 
pomiarów wszyscy mieszkańcy pod-

pisali zgody na przekazanie części 
swoich działek pod poszerzenie dro-
gi. Potem sporządzono projekt od-
wodnienia, którego ważność stra-
ciła moc w październiku tego roku 
– opowiada nasza czytelniczka. 
 Prace na Gwalberta ruszyły na 
początku tego miesiąca. Ku zdziwie-
niu części mieszkańców, wykonaw-
ca nie zrobił odwodnienia, tylko uło-
żył asfalt na istniejącej drodze, nie 
stosując żadnej podbudowy. - Wie-
le osób jest zdania, że ta technologia 
nie przetrwa najbliższej zimy – wyja-
śnia pani Bogusława. - Nie usunię-
to też drzew znajdujących się w pasie 
drogowym. Przez to droga w dwóch 

miejscach niebezpiecznie się zwęża 
i zmienia swój tor, uniemożliwiając 
swobodne mijanie się samochodów. 
 Niezadowoleni ludzie podkreśla-
ją, że nie takiej drogi oczekiwali. Do-
dają, że władze gminy  zawiodły ich 
zaufanie. - To, co zostało zrobione, to 
najbardziej ekonomiczna wersja dro-
gi wykonana tylko po to, aby miesz-
kańcy Gwalberta dali spokój urzęd-
nikom i nie zawracali im więcej gło-
wy – podkreśla Bogusława Humanic-
ka. - Mamy chyba prawo oczekiwać, 
aby nasza ulica wyglądała tak, jak są-
siednie Pod Dębami czy Przy Stawie, 
które zostały wykonane porządnie i 
zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 Z naszych informacji wynika, że 
ulica Gwalberta została utwardzona w 
ramach pakietu kilkunastu ulic asfal-
towanych od kilku miesięcy na zlecenie 
gminy. - Zrobiliśmy to w ramach utrzy-
mania istniejącej nawierzchni – wyja-
śnia Włodzimierz Rasiński, naczelnik 
wydziału utrzymania infrastruktury i 
transportu publicznego. - Nakładka nie 
jest prowizoryczna, bo ma 4 cm grubo-
ści. Przy tej drodze wykończymy jeszcze 
tłuczniem pobocza i oznakujemy drze-
wa. Na koniec   posprzątamy pozosta-
łości asfaltu. W podobnym standardzie 
chcemy zrobić jak najwięcej lokalnych 
ulic – dodaje Włodzimierz Rasiński.

Tomasz Wojciuk

Część mieszkańców Gwalberta twierdzi, że rozwiązanie 
zaproponowane przez gminę jest prowizoryczne

Robienie asfaltowych 

nakładek na nieutwardzo-

nych drogach jest szybkie 

i relatywnie tanie
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 - Zbudowaliśmy 20 kilometrów 
dróg, 6 rond, a siódme i ósme właśnie 
kończymy. Powstały chodniki, ścież-
ki rowerowe i ciągi pieszo-rowero-
we. Chcemy, aby na niebezpiecznych 
skrzyżowaniach nie dochodziło już do 
wypadków, a dzieci, żeby mogły bez-
piecznie dojść do szkoły – mówi staro-
sta Ksawery Gut. – Zaczęliśmy od pro-
fesjonalnej analizy ruchu, dzięki czemu 
wiemy, które powiatowe drogi i skrzy-
żowania są najbardziej obciążone.

 - Szczególnie ważne jest, że uda-
je nam się realizować liczne zada-
nia inwestycyjno-społeczne, któ-
re mieszczą się w pojęciu "ważny 
jest człowiek" – mówi Ewa Lubia-
niec. – Rozbudowa i rozwój placó-
wek pomocy psychologiczno – peda-
gogicznej dla dzieci, młodzieży i ro-
dziców czy też placówek zapewnia-
jących profesjonalną opiekę i tera-
pię  osobom z niepełnosprawnościa-
mi, rozszerzanie działalności ośrod-
ka interwencji kryzysowej, powstanie 
Powiatowej Bazy Wolontariatu, któ-
ra już półtora roku łączy potrzebu-
jących z tymi, którzy chcą pomagać, 
opieka wytchnieniowa czy Akademia 
Czujnego Rodzica to tylko część ini-
cjatyw, które udało się przez te dwa 
lata wdrożyć. Reaktywowaliśmy też 
Odznakę Honorową Powiatu Piase-
czyńskiego aby wyróżnić tych, któ-
rych służba na rzecz społeczności lo-
kalnych wykracza poza przeciętną ak-
tywność mieszkańców.
 - Dzięki stworzonemu Budżetowi  
Obywatelskiemu  mieszkańcy nasze-
go powiatu mieli  możliwość realizo-
wać własne projekty m. in. rejsy drew-
nianą szkutą po Wiśle, zasadzenie 80 

miododajnych drzew, integracja na 
pikniku w Podolszynie czy zwiększe-
nie bezpieczeństwa dzięki wyświetla-
czom prędkości. Zamówiliśmy też po-
duszkowiec, który będzie służył na-
szemu WOPRowi do ratowania ludzi 
na rzekach – mówi wicestarosta Zdzi-
sław Lis. – Coraz więcej pieniędzy 
przekazujemy organizacjom pozarzą-
dowym – w tym roku było to 3,5 mln 
zł, w przyszłym będzie ponad 5 mln 
zł. Dobra współpraca z samorząda-

mi doprowadziła do uruchomienia lo-
kalnych połączeń autobusowych po-
między gminami Tarczyn i  Piasecz-
no oraz Góra Kalwaria – Grójec. 

Budują dla ludzi
 W tej kadencji powiat oddał do 
użytku nowoczesny budynek Powia-
towego Urzędu Pracy, zainwestował 

w szkoły: rozbudował „Platerówkę” 
w Zalesiu Dolnym, wyremontował 
kolejne piętro internatu „Budowlan-
ki” w Górze Kalwarii, przeprowadził 
remont w ZS im. Wł. St. Reymonta 
w Konstancinie-Jeziornie, zbudował 
halę sportową w Zespole Szkół nr 1 
przy Szpitalnej w Piasecznie. 
 W Łbiskach, po rozbudowie szko-
ły specjalnej, powstał Środowiskowy 
Dom Samopomocy dla 45 niepełno-
sprawnych intelektualnie dorosłych. 
W Górze Kalwarii do wyremonto-
wanego dawnego budynku łączno-
ści, przeniesiona została filia Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
Część budynku powiat przeznaczył 
dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
które mogą przyjąć  teraz 70 uczest-
ników. Dzięki metamorfozie miesz-
kania  chronionego w Górze Kalwa-
rii, przekazanego przez powiat na ten 
cel w poprzedniej kadencji, dokonanej 
przez Fundację Jolanty Kwaśniew-
skiej „Porozumienie Bez Barier” usa-
modzielniający się wychowankowie 
Domów Dzieci mogą mieszkać w do-
skonałych warunkach.
 Przez 2 lata samorząd powiato-
wy zbudował m.in. rondo w Gołko-
wie, Chylicach, Bielawie i Bobrow-
cu oraz 20 km dróg, m.in. w Goł-
kowie, Krępie, Łazach, Świętocho-
wie i  Kawęczynku. Aktualnie bu-
duje  rondo w Krupiej Wólce i Ku-
leszówce na skrzyżowaniu Masz-
towej i Wojska Polskiego. Trwa też 
przebudowa Szkolnej w Lesznowoli, 
jednej z głównych ulic Piaseczna – 
Jana Pawła II, oraz ulicy Dworskiej 
w Chylicach. Tam też zostanie roze-
brany i zbudowany od nowa most na 
rzece Jeziorce. Powstał chodnik w 

Kotorydzu, Łoziskach, Zalesiu Gór-
nym i Runowie oraz droga z Bogatek 
do Głoskowa.
 - W budowie dróg i skrzyżowań 
kierujemy się m.in. analizą obecne-
go ruchu i prognozowanymi zmiana-
mi ruchu w przyszłości. Budowana 

S7 zmieni kierunki jazdy i natężenie 
ruchu w różnych punktach powia-
tu – mówi Ksawery Gut. – Chcemy 
aby mieszkańcy mogli bezpiecznie 
i komfortowo dojechać do węzłów 
nowej trasy ekspresowej. Dlatego 
ważne jest rondo w Bobrowcu, ale 
także droga przez las w Bogatkach.

Nowe wyzwania
 Epidemia koronawirusa spowo-
dowała, że w połowie trwającej ka-
dencji, rzeczywistość bardzo się 
zmieniła. M.in. bezrobocie, które z 
3,1% na początku 2020 roku wzrosło 
we wrześniu do 4,2%. Jednak w paź-
dzierniku udało się ten wzrost zaha-
mować i po raz pierwszy od wiosen-
nego „lockdownu” bezrobotnych jest 

mniej (o 300 osób) niż w poprzed-
nim miesiącu.
 Powiat, stanął przed zupełnie 
nowymi wyzwaniami – zamknięcie 
szkół, matury w covidowej rzeczywi-
stości, czy spadek dochodu przy ro-
snącym „janosikowym”.

 - Dzięki współpracy z gminami, 
które współfinansują budowę na-
szych dróg na swoich terenach, mo-
żemy zrobić więcej – mówi Ksawe-
ry Gut. – Jestem za to wdzięczny bo 
mieszkańcy, dla których budujemy, 
są przecież „wspólni”.
 - Działania związane z polity-
ką społeczną oraz inwestycje łączą 
się ze sobą właśnie poprzez to nad-
rzędne przesłanie: ważny jest czło-
wiek - mieszkaniec, dziecko i doro-
sły, jego potrzeby dotyczące zarów-
no infrastruktury jak i potrzeby by-
towe, zdrowotne, edukacyjne i ro-
dzicielskie – mówi Ewa Lubianiec.

Ważny jest człowiek
– podsumowanie dwóch lat kadencji
80 milionów złotych na inwestycje, duży nacisk na politykę społeczną, powiatowy Budżet 
Obywatelski i coraz więcej pieniędzy na projekty dla organizacji pozarządowych – właśnie 
mija dwa lata kadencji Zarządu oraz Rady Powiatu Piaseczyńskiego.

Spotkanie Bazy Wolontariatu w czerwcu 2019

Budowa ul. Szkolnej w Lesznowoli

Zbudowane rondo w Bobrowcu

Nowoczesny budynek PUP został oddany do użytku w tym roku
R E K L A M A
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Jak ogrzewacie dom?
W związku z potrzebą działań na rzecz ochrony powietrza oraz zdrowia mieszkańców, 
wszystkie gminy na Mazowszu, w tym również Góra Kalwaria, zobowiązane są do prze-
prowadzenia pełnego rejestru źródeł ciepła wykorzystywanych w domostwach, lokalach 
usługowych (w tym handlowych) oraz obiektach użyteczności publicznej.
 Na terenie gminy trwa obec-
nie inwentaryzacja, czyli rozpo-
znanie indywidualnych kotłów 
i pieców grzewczych dla każde-
go budynku i lokalu, która otwo-
rzy ścieżkę do wprowadzania wła-
ściwych działań w zakresie ochro-
ny powietrza tak, by odpowiada-
ły potrzebom mieszkańców. Pro-
wadzi ją fi rma Profeko Sp. z o.o. 
z siedzibą w Radomiu przy ul. Kazi-
mierza Kelles-Krauza 36, wyłonio-
na w drodze przetargu publiczne-
go. Natomiast administratorem 
danych pozyskanych w trakcie in-
wentaryzacji jest Urząd Miasta 
i Gminy Góra Kalwaria.
 Ze względu na utrzymujący 

się stan epidemii, obecnie pro-

wadzona jest powszechna ankie-

tyzacji zdalna poprzez następu-

jące formy:

a) stronę internetową ankieta.pro-
feko.com.pl
b) kontakt telefoniczny za pośred-
nictwem infolinii pod nr 797 140 985
lub 797 140 939 czynnej w dni 
robocze w godz. 8:00 do 20:00
c) kontakt mailowy pod adresem 
e-mail: ankieta@profeko.pl
d) kontakt telefoniczny ze stro-
ny prowadzącego inwentaryzację 

w imieniu Urzędu Miasta i Gminy 
Góra Kalwaria tj. Firmy Profeko sp. 
z o.o. z siedzibą w Radomiu przy 
ulicy Kazimierza Kelles-Krauza 36.
e) możliwość wydruku ankiet ze 
strony internetowej www.gora-
kalwaria.pl oraz dostarczenie ich 
w formie papierowej do Kancela-
rii Urzędu Gminy.
 Jednocześnie informujemy, że 
dla tych budynków i lokali, których 
właściciele/użytkownicy nie wy-
pełnią ankiet w formie zapropo-
nowanej powyżej, koniecznym bę-
dzie przeprowadzenie inwentary-
zacji bezpośredniej przez Ankiete-
rów, wyposażonych w odpowied-
nie identyfi katory potwierdzone 
przez Urząd Gminy i Miasta Góra 
Kalwaria.
 Wszystkim nam zależy na 

świeżym i czystym powietrzu, 

którym oddychamy. Liczymy za-

tem na Państwa pomoc i zaanga-

żowanie!

 Skuteczne rozpoznanie sta-

nu kotłów i pieców grzewczych 

w gminie Góra Kalwaria jest wa-

runkiem niezbędnym do ubie-

gania się w przyszłości o dofi -

nansowania na wymianę starych 

kotłów na urządzenia nowocze-

sne, ekonomiczne i ekologicz-

ne. Na przeprowadzenie inwen-

taryzacji gmina pozyskała dofi -

nansowanie od Samorządu Wo-

jewództwa Mazowieckiego. 

Burmistrz

 Miasta i Gminy 

Góry Kalwarii

ogłasza otwarty i konkurencyjny 
nabór na wolne kierownicze 

stanowisko urzędnicze 

Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Odpadami

w Urzędzie Miasta i Gminy 
Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10.

Pełna treść ogłoszenia w zakładce 
Praca na stronie: 

bip.gorakalwaria.pl 

Burmistrz 

Miasta i Gminy 

Góry Kalwarii

ogłasza otwarty i konkurencyjny 
nabór na wolne kierownicze 

stanowisko urzędnicze 

Kierownika Biura Pozyskiwania 

Środków Zewnętrznych 

i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi 

w Urzędzie Miasta i Gminy 
Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10.

Pełna treść ogłoszenia w zakładce 
Praca na stronie: 

bip.gorakalwaria.pl 
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Znów przecinają opony!
PIASECZNO Trzy lata temu ktoś przecinał opony w samochodach zapar-
kowanych wzdłuż ulicy Bema. - Dziś spotkała mnie taka sama sytuacja 
– alarmuje pan Jacek, nasz czytelnik

 Problem opisywaliśmy szerzej w październiku 2017 roku. Wówczas poszko-
dowanych było kilka osób, którym poprzecinano w samochodach opony. Jed-
ną z nich była pani Dominika. Kobieta opowiadała, że najpierw ktoś spuścił jej z 
kół powietrze. Później posunął się dalej, przebijając oponę ostrym narzędziem. 
Nasza czytelniczka parkowała auto w jednej z ogólnodostępnych zatoczek przy 
Bema. - Miejsca tam nie są ani przez nikogo wykupione, ani nikomu przypisane. 
Mam jednak wrażenie, że mieszkańcy pobliskich segmentów uważają, że mają 
do nich większe prawo – dzieliła się swoimi spostrzeżeniami. – Moi sąsiedzi mie-
li podobne problemy. Im również kilkakrotnie ktoś przebijał opony.
 Niestety, policji nie udało się zatrzymać wówczas sprawców zniszczeń. 
Sprawa przycichła i przez kilka lat w rejonie Bema panował względny spokój. 
- Do tego tygodnia, kiedy to ktoś przebił w mojej hondzie wszystkie cztery 
opony – żali się pan Jacek. - Auto zaparkowałem w zatoczce przy Bema 21 
w niedzielę. Kiedy w środę chciałem z niego skorzystać, przeżyłem szok. Już 
zgłosiłem sprawę na policję...
 Mężczyzna dodaje, że choć mieszka w tym rejonie od kilku lat, z taką sy-
tuacją spotkał się po raz pierwszy. - W mieście brakuje miejsc parkingowych i 
widocznie toczy się o nie brutalna walka – uważa. - Jak ktoś miał kłopot, że tu 
parkuję, mógł zacząć od zostawienia kartki. Wydaje mi się, że są bardziej cywi-
lizowane sposoby niż przecinanie opon. To jest zwykły bandytyzm i próba za-
straszenia – dodaje. 
 Nasz czytelnik ma nadzieję, że policja zatrzyma wreszcie sprawców wszyst-
kich dewastacji. 

TW

W hondzie pana Jacka ktoś przebił cztery opony jednocześnie

Rekordowy budżet. 
Ponad 124 mln zł na inwestycje!
PIASECZNO Burmistrz Daniel Putkiewicz przedstawił projekt budżetu na przyszły rok. Do-

chody gminy mają wynieść 631 mln zł, zaś wydatki - niemal 740 mln zł. Sporo pienię-

dzy pójdzie na inwestycje. Na same gminne drogi zaplanowano ponad 63 mln zł

 W projekcie budżetu na przyszły 
rok (zostanie on przyjęty przez rad-
nych prawdopodobnie w grudniu) 
zwraca uwagę spora różnica między 
planowanymi dochodami, a wydat-
kami. Ten deficyt sięga niemal 109 
mln zł i – jeśli rzeczywiście będzie 
tak duży – zostanie pokryty z emisji 
obligacji. W tej chwili trudno jednak 
prognozować, czy trzeba będzie wy-
emitować obligacje na całą tę kwotę. 

 Wydatki majątkowe mają po-
chłonąć ponad 145,5 mln zł. Z tego 
124 mln zł zaplanowano na inwesty-
cje i ponad 15 mln zł na zakupy in-
westycyjne, z czego 13,5 mln zł ma 
pójść na wykupy gruntów. Prawie 
3,5 mln zł gmina chce przeznaczyć 
na dofinansowanie inwestycji reali-
zowanych przez MZDW (główną 
jest przebudowa ul. Księcia Janusza 
I Starego w Piasecznie) i 6,7 mln zł 
dołożyć do inwestycji drogowych re-
alizowanych przez powiat. 

Będą budować drogi aż miło

 Jeśli chodzi o drogi gminne, to 
na przyszły rok zaplanowano w su-
mie kilkadziesiąt dużych zadań. 
Największe to przebudowa ul. Pta-
ków Leśnych w Jastrzębiu i Żabień-
cu (2,5 mln zł), budowa drogi 10 
KDL w Józefosławiu (3,6 mln zł), 
budowa ulic Wschodniej i Rzecznej 
w Henrykowie-Uroczu i Złotokłosie 
(1 mln zł), ulic Lidii Wysockiej, Sy-
biraków i Nadziei w Julianowie (1,5 
mln zł), Karłowatej Sosny w Pilawie 
(1,2 mln zł) czy prace w rejonie wę-
zła Antoninów na budowanej trasie 
S7 (1,8 mln zł). 2,3 mln zł ma kosz-

tować od dawna planowana przebu-
dowa alei Róż w Piasecznie, ponad 3,1 
mln zł budowa ulicy Cyraneczki w Ju-
lianowie i 3,6 mln zł przebudowa uli-
cy Czajewicza w centrum miasta. W 
przyszłym roku gmina będzie chcia-
ła również zacząć przebudowę ulicy 
Energetycznej, co łącznie ma koszto-
wać ponad 5 mln zł (w 2021 – 1 mln 
zł). Przebudowany zostanie również 
główny ciąg Piaseczna, a więc ulice 
Puławska-Kościuszki, co ma koszto-
wać 2,5 mln zł. Ponadto 2,15 mln zł 
gmina zamierza wydać na ulicę Wi-
śniową, aż 10,4 mln zł na ulice Grani-
tową, Geodetów i Rubinową oraz 3,1 
mln zł na 11 Listopada w Piasecznie. 
 Prawie 3 mln zł zarezerwowa-
no w projekcie budżetu na budowę 
ścieżek rowerowych i aż 7,8 mln zł 
na budowę parkingu „Parkuj i Jedź” 
przy ul. Towarowej w Piasecznie. 

Hala sportowa, zabytki i basen

 Największą w przyszłym roku in-
westycją kubaturową będzie konty-

nuacja budowy hali sportowej przy 
szkole w Złotokłosie, która ma kosz-
tować ponad 10,4 mln zł. Kolejne 1,1 
mln zł gmina planuje wydać na po-
prawę bezpieczeństwa na drogach 
otaczających placówkę. Inną waż-
ną inwestycją oświatową będzie mo-
dernizacja SP nr 5 w centrum mia-
sta (ponad 2,5 mln zł). W przy-
szłym roku rozpoczną się też prace 
przy starej remizie OSP Piaseczno 
przy ul. Puławskiej 3, która ma za-
mienić się w galerię sztuki współcze-
snej (2 mln zł). Kontynuowany bę-
dzie remont starej plebanii (4,1 mln 
zł), rozpocznie się modernizacja 
„Domu Zośki” w Zalesiu Dolnym 
(2,5 mln zł) i Poniatówki w parku 
miejskim (1,8 mln zł). Od pewnego 
czasu wyobraźnię mieszkańców roz-
budzają plany budowy kompleksu 
basenów. Obiekt ma kosztować łącz-
nie ponad 44 mln zł, a w przyszłym 
roku zarezerwowano na niego w bu-
dżecie 2,3 mln zł.

Tomasz Wojciuk

 Mimo problemów z wykonawcą budowa hali sportowej przy 
SP w Złotokłosie powinna zakończyć się w przyszłym roku

Sumy, jakie gmina zamierza 

przeznaczyć na inwestycje, 

naprawdę robią wrażenie

Sprawdziliśmy, gdzie w tym roku
powstaną lodowiska
POWIAT Kryte lodowisko na stadionie miejskim w Piasecznie wystartowało 21 listopada. Na 

początku grudnia powinna zostać także otwarta ślizgawka przy basenie w Górze Kalwarii

 Mimo pandemii gmina Pia-
seczno nie zrezygnowała z niezwy-
kle popularnego wśród mieszkań-
ców lodowiska GOSiR-u przy ul. 
1-go Maja 16. Jako że obiekt znajdu-
je się pod dachem, można było uru-
chomić go nieco wcześniej niż śli-
zgawki na wolnym powietrzu. Oczy-
wiście, miłośników lodowych sza-
leństw obowiązują obostrzenia sa-
nitarne. Podczas trwającej półtorej 
godziny sesji na tafli może przeby-
wać nie więcej niż 50 osób. Wszyscy 
muszą być w maseczkach. Przy wej-
ściu na lodowisko należy dezynfeko-
wać ręce, robiony jest także pomiar 
temperatury. Ceny są takie same 
jak w zeszłym roku. Bilet normalny 
kosztuje 8 zł, a ulgowy – 5 zł. 
 Zadaszone lodowisko ma zostać 
uruchomione także w Górze Kal-
warii. Dotychczas funkcjonowało 
ono przy ul. Kalwaryjskiej, teraz po-
wstanie obok basenu przy ulicy Pi-
jarskiej. - Jeśli będzie sprzyjająca 
pogoda, a wszystko na to wskazuje, 

lodowisko będziemy chcieli urucho-
mić w okolicach Mikołajek – zapo-
wiada Piotr Chmielewski, rzecznik 
ratusza. Ślizgawki nie będzie nato-
miast w tym roku w Parku Zdrojo-
wym w Konstancinie-Jeziornie. 
 - Mamy pandemię, bezpieczeń-
stwo mieszkańców jest dla nas naj-

ważniejsze – wyjaśnia burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk. Tą samą strategię po-
stanowiła przyjąć gmina Lesznowola. 
Tu lodowisko było co roku rozkładane 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
im. Noblistów Polskich. W czwar-
tek 19 listopada, podczas posiedze-
nia komisji polityki gospodarczej rad-
ni ustalili, że w tym roku lodowiska w 
Lesznowoli nie będzie. 
 - To była długa dyskusja, pod-
czas której szczegółowo omawiali-

śmy wszystkie argumenty za i prze-
ciw – relacjonuje radna Marta Macie-
jak, przewodnicząca komisji. - Osta-
tecznie zdecydowaliśmy, że w trosce o 
zdrowie i bezpieczeństwo mieszkań-
ców rezygnujemy z tego przedsięwzię-
cia. Wiemy, że dzieci mają mało ru-
chu. Jednak wytyczne rządu są takie, 
aby mimo wszystko ograniczać kon-
takty. Pragnę podkreślić, że nie cho-
dziło tu o pieniądze. Środki zarezerwo-
wane w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej na ślizgawkę zostaną przezna-
czone na inne cele. Mamy pomysł, aby 
doposażyć za nie m.in. place zabaw. 
 Podczas dyskusji pojawiła się też 
koncepcja, aby zorganizować dzie-
ciom i młodzieży warsztaty onli-
ne, które pomogą im radzić sobie z 
emocjami i trudną sytuacją w do-
bie pandemii. - Jest to jednak póki 
co luźna propozycja, nie ustalili-
śmy żadnych konkretów – precyzu-
je Marta Maciejak.

Tomasz Wojciuk

Wyjście na lodowisko to jedna z niewielu aktywności, jakie 
będą dostępne dla mieszkańców tej zimy

Konstancin-Jeziorna

i Lesznowola w tym roku 

zrezygnowały z lodowisk KONSTANCIN-JEZIORNA

Andrzejki online
 „Andrzeja imieniny – zabawa dla całej rodziny” to świetna propozy-
cja online na andrzejkowy, rodzinny wieczór. Konstanciński Dom Kultu-
ry zaprasza na swojego Facebooka w poniedziałek 30 listopada o godz. 
18. - Chcemy przypomnieć kilka znanych andrzejkowych tradycji i zwy-
czajów, które w listopadowy wieczór możemy zorganizować w domo-
wych warunkach, przybliżając tradycje słowiańskie naszym dzieciom 
– zachęcają organizatorzy. Nie zabraknie również śmiesznych „wróżb” 
wymyślonych przez dzieci w XXI wieku. Świetna zabawa bez wychodze-
nia z domu gwarantowana!

TW
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Poznaj mobilną Kartę Mieszkańca
Już jest! Nowa, mobilna wersja Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca. Już od połowy listopada w sklepach Google 
Play i App Store dostępna jest aplikacja zastępująca tradycyjną, plastikową wersję karty.
 Aplikacja pozwala na korzystanie ze wszyst-
kich funkcjonalności Piaseczyńskiej Karty Miesz-
kańca oraz Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny, 
w tym z bezpłatnych przejazdów liniami L, zniżek 
w Centrum Kultury, na basenie czy w sieci handlo-
wej partnerów karty. Z pomocą aplikacji bez pro-
blemów skorzystamy również z usług Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.

Jak uruchomić aplikację
 Po poprawnej instalacji aplikacja oferuje dwie 
możliwości rozpoczęcia korzystania z mobilnej 
karty. Pierwsza opcja logowania – przez przyłoże-
nie karty do telefonu – dostępna jest dla posiada-
czy tradycyjnej karty plastikowej. Aby dodać swo-
ją kartę do aplikacji, należy w telefonie uruchomić 
obsługę standardu NFC, a następnie przyłożyć 
swoją Kartę Mieszkańca lub Kartę Dużej Rodziny 
do tylnej części telefonu – wtedy nastąpi automa-
tyczne wczytanie numeru karty. Kolejnym krokiem 
jest wpisanie w odpowiednie pole numeru PESEL 
posiadacza karty. I to wszystko, po zaakceptowa-
niu danych aplikacja wyświetli wczytaną kartę.
 Dla starszych telefonów nieposiadających 
czytnika NFC dostępna jest druga opcja – poprzez 
formularz. W odpowiednie pola należy wprowa-
dzić najpierw PESEL posiadacza, a potem jede-
nastoznakowy numer wczytywanej karty. Efektem 
działania obu opcji jest ten sam widok poprawnie 
wyświetlonej karty.

Czemu służy wersja mobilna
 Elektroniczna wersja Piaseczyńskiej Karty 
Mieszkańca została stworzona z myślą o wygodzie 

mieszkańców. Większość z nas i tak na co dzień ko-
rzysta ze smartfona, więc taka karta jest zawsze pod 
ręką. Oprócz tradycyjnej roli potwierdzenia faktu 
bycia mieszkańcem oferuje szereg funkcjonalności 
w codziennym funkcjonowaniu w mieście. W apli-
kacji można m.in. wyświetlić przysługujące nam 
zniżki i rabaty wraz z ich datą ważności, wyświetlić 
kod kreskowy do wczytania w urządzeniach wery-
fikacyjnych, skorzystać z mechanizmu wypożycza-
nia rowerów miejskich czy dokonać płatności za 
parkowanie w strefach płatnych. Ponadto w głów-
nym menu aplikacji znajduje się planer podróży, 
który po wpisaniu przystanku początkowego i koń-
cowego wskaże nam, jak najwygodniej i najszybciej 
dotrzeć do celu.
 Mobilna karta zapewni nam również dostęp 
do aktualnego rozkładu jazdy komunikacji miej-
skiej oraz pokaże na mapie, gdzie znajduje się ak-
tualnie autobus, na który czekamy. Dopełnieniem 
wszystkich funkcjonalności jest bieżący dostęp do 
najświeższych aktualności z gminy.
 Gdy zauważymy coś niepokojącego, w łatwy 
sposób będzie można skorzystać z wbudowane-
go komunikatora wiadomości i przesłać zgłosze-
nie, które trafi wprost do urzędu. Obecnie dostęp-
ne opcje przewidują zgłoszenia dotyczące komuni-
kacji lub ogólne powiadomienie urzędu. Tą drogą 
urząd będzie mógł też udzielić nam odpowiedzi.

Minimum formalności bez wizyty w urzędzie
 Dotychczas aby przedłużyć ważność Piase-
czyńskiej Karty Mieszkańca czy Piaseczyńskiej 
Karty Dużej Rodziny, trzeba było przyjść osobi-
ście do urzędu. Posiadając mobilną wersję karty, 
nie będzie to konieczne. Bezpośrednio z aplikacji 
posiadacz karty ma zapewniony dostęp do elektro-
nicznego indywidualnego konta, przez które moż-
na m.in. złożyć wniosek o przedłużenie ważności 
karty, dokonać zgłoszenia zagubienia karty czy za-
wnioskować o wydanie jej duplikatu. Konto daje 
również możliwość zarządzania kartami człon-
ków rodziny. W tym celu za pośrednictwem konta 
trzeba złożyć wniosek o dołączenie kart członków 
rodziny – po jego akceptacji w urzędzie na koncie 
pojawi się dostęp do innych kart. Taka możliwość 
oprócz przedłużania czy zastrzegania ważności 
karty daje również podgląd na jej aktywność. Po 
wejściu w historię użycia karty dostaniemy pełny 
wgląd w wykorzystanie przysługujących nam zni-
żek czy piknięć w miejskich czytnikach.

Karty całej rodziny w jednym miejscu
 Aplikacja Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca 
została wyposażona także w mechanizm wielokar-
towości, tzn. do naszej aplikacji można dodać kar-
ty członków swojej rodziny i okazywać je w prosty 
sposób w razie potrzeby. Aby dodać kartę do swo-
jej aplikacji, trzeba znać numer dodawanej karty 
oraz PESEL właściciela karty. Po wprowadzeniu 
tych danych aplikacja wyświetli dodawaną kartę 
dokładnie w taki sam sposób jak naszą. Do apli-
kacji można dodać dowolną ilość kart.

Jedynie bilet ZTM tradycyjnie
 Jedynym miejscem, gdzie nie będzie można na 
razie posłużyć się mobilną wersją karty, jest ko-
munikacja miejska ZTM Warszawa. Ci wszyscy, 
którzy na Karcie Mieszkańca kodują bilety 30- 
i 90-dniowe, nadal będą musieli korzystać z tra-
dycyjnej wersji plastikowej. ZTM na chwilę obec-
ną nie udostępnia możliwości zakodowania biletu 

w inny niż tradycyjny sposób. Liczymy na to, że 
w przyszłości się to zmieni.

Komu należy się karta
 Przypominamy, że karta zarówno w wersji pla-
stikowej, jak i w wersji elektronicznej dostępna jest 
dla mieszkańców gminy Piaseczno, którzy rozli-
czają swój podatek dochodowy na rzecz gminy 
Piaseczno. W przypadku osób niezameldowanych 
na pobyt stały do ubiegania się o kartę konieczne 
jest okazanie pierwszej strony zeznania PIT z wi-
docznym adresem zamieszkania na terenie gmi-
ny Piaseczno. Konieczne jest również potwierdze-
nie złożenia tego zeznania w Urzędzie Skarbowym 
w Piasecznie (widoczna pieczątka kancelarii urzę-
du). W przypadku osób rozliczających się przez In-
ternet do pierwszej strony zeznania PIT konieczne 
jest również dołączenie dokumentu UPO (Urzędo-
wego Poświadczenia Odbioru) powiązanego z ze-
znaniem.
 Wniosek można złożyć przez Internet, wypeł-
niając formularz elektroniczny na stronie www.
karta.piaseczno.eu lub poprzez platformę ePUAP, 
gdzie w wyszukiwarce należy wpisać „Piaseczyńska 
Karta Mieszkańca” lub „Karta Dużej Rodziny”.
 Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przy-
znaniu prawa posiadania Piaseczyńskiej Karty 
Mieszkańca lub Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodzi-
ny można bezpłatnie ściągnąć i zainstalować aplika-
cję karty. Aplikacje dostępne są dla systemu Andro-
id i systemu iOS – można je pobrać bezpośrednio ze 
sklepów internetowych Google Play lub App Store.

Gdy karta straci ważność
 Po uruchomieniu aplikacji na głównym ekra-
nie wyświetlana jest data ważności karty. Gdy karta 
straci ważność, aplikacja w ciągu 24 godzin sama 
wyloguje się z konta i nie będzie możliwe ponow-
ne zalogowanie do aplikacji bez wcześniejszego jej 
przedłużenia. Zablokowanie aplikacji nie powodu-
je jednak zablokowania samego konta. W takim 
przypadku dostęp do konta będzie możliwy jedy-
nie przez stronę internetową karta.piaseczno.eu. 
Po zalogowaniu dostępne będą opcje przedłużenia 
ważności karty.

 Uwaga! Posługiwanie się nieważną (trady-
cyjną lub elektroniczną) wersją karty traktowa-
ne jest na równi z jej brakiem. W takim przypad-
ku podczas kontroli uprawnień do darmowego 
przejazdu gminną komunikacją w piaseczyń-
skich liniach L kontroler uprawniony jest do na-
łożenia opłaty karnej.
 Projekt „Uruchomienie e-usług związanych 
z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca w gminie Pia-
seczno” współfinasowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Osi Priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazow-
sza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-
usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014–2020.

INFORMACJA
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r, poz.65 ze zm.) informuje, 
iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu MiG Piaseczno, z/s w Piasecznie przy ul. Kościusz-
ki 5 oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu, zamieszczony został wykaz dot.:
1) użyczenia na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej nr ewid. 219/3, ob-

ręb Żabieniec, będącej własnością Gminy Piaseczno na rzecz Sołectwa wsi Żabieniec i So-
łectwa wsi Jastrzębie.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia wywiesze-
nia, tj. od dnia 17.11.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

INFORMACJA
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1990) informuje, 
iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu MiG Piaseczno, z/s w Piasecznie przy ul. Kościusz-
ki 5 oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu, zamieszczony został wykaz dot.: wy-
dzierżawienia na okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. działki nr 47, obr. 27, 

miasto Piaseczno, poł. przy ul. Orzeszkowej, o pow. 580 m2 z przeznaczeniem pod tere-
ny zieleni, garaż i wiatę, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia wywiesze-
nia, tj. od dnia 20.11.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Stypendia sportowe na rok 2021
Działając zgodnie z Uchwałą nr 32/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.12.2018r. 
uprzejmie informujemy, że została uruchomiona procedura przyznawania stypendiów spor-
towych za osiągnięcia sportowe w 2020 roku.

 Wnioski należy składać do 31 
grudnia 2020r. do godz. 12.00 w se-
kretariacie siedziby głównej GOSiR 
Piaseczno przy ul. Gen. Wł. Sikorskie-
go 20. Wszelkie informacje dotyczą-
ce przyznawania stypendiów spor-
towych znajdują się na  stronie GO-
SiR Piaseczno www.gosir-piasecz-
no.pl, informacji udziela także Kata-
rzyna Kondraciuk, tel. 22 716-80-01 
wew. 11; tel. 660-057-999, e-mail: 
kkondraciuk@gosir-piaseczno.pl.

www.gosir-piaseczno.pl
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  Mieszkańcy postawili nowy krzyż. 
  Błagają o łaskę oddalenia zarazy
LESZNOWOLA Latem tego roku w centrum Lesznowoli przy ulicy Słonecznej ustawiono 

nowy, dębowy krzyż choleryczny. - Pierwszy krzyż dziękczynny umieszczono w tym 

miejscu w połowie XIX wieku – opowiada Krzysztof Lenart, jeden z mieszkańców. 

- Miał chronić naszych przodków przed chorobami i nieszczęściami
 - Dziś starych mieszkańców Lesz-
nowoli pozostało niewielu, a nowi nie 
bardzo interesują się lokalną histo-
rią – narzeka Zofia Kacprowicz, któ-
ra od lat zabiegała o wymianę krzy-
ża. - A dla nas ten krzyż ma ogrom-
ne znaczenie, bo wpisuje się w tożsa-
mość naszej miejscowości. 
 Krzysztof Lenart opowiada, że 
pierwszy krzyż w tym miejscu został 
ustawiony około roku 1850. - Mniej 
więcej w tym czasie w okolicy sza-
lała epidemia cholery, zmarło mnó-
stwo osób, a Lesznowola niemal 
całkowicie się wyludniła – mówi. 
- Krzyż miał chronić mieszkańców 
przed chorobami, zarazą i innymi 
nieszczęściami – wyjaśnia. 
 Ten pierwszy krzyż stał w Lesz-
nowoli prawdopodobnie do roku 
1920. Nowy miał upamiętniać ofia-
ry grypy hiszpanki, która przetoczy-
ła się przez Lesznowolę zaraz po za-
kończeniu I wojny światowej oraz 

być wyrazem wdzięczności za zwy-
cięstwo nad bolszewikami. Dru-
gi krzyż przetrwał aż do roku 1980. 
Mieszkańcy opowiadają, że kiedy 
się przewrócił, sąsiad z naprzeciw-
ka, nieżyjący już Stanisław Piotro-

wicz, postawił w tym miejscu krzyż 
stalowy. - Zamontował go w środku 
nocy, aby władze gminy się nie zo-
rientowały. Pamiętajmy, że wtedy w 
Polsce panował komunizm – wyja-
śnia Krzysztof Lenart. 
 Krzyż nie został nigdy poświę-
cony i nie był specjalnie reprezen-
tacyjny. Dlatego pani Zofia podjęła 
starania, aby wymienić go na nowy. 
- Wymiana ta była możliwa dzię-
ki pani wójt, która wykazała się pa-

triotyczną postawą i wszystko zała-
twiła – podkreśla mieszkanka. Obok 
nowego krzyża znajduje się obelisk 
z tablicą informacyjną. Widnieje na 
niej m.in. sentencja z prośbą o odda-
lenie pandemii koronawirusa. - Je-
steśmy szczęśliwi, że udało się od-
tworzyć w tym miejscu krzyż cho-
leryczny – mówi Zofia Kacprowicz. 
- Boli nas tylko, że mimo próśb, nie 
został on do tej pory poświęcony.
 Zapytaliśmy księdza Mirosła-
wa Cholewę, proboszcza parafii 
św. Marii Magdaleny w Magdalen-
ce, czy zamierza poświęcić to waż-
ne dla wielu osób miejsce. - Oczywi-
ście, że tak. Ale chciałbym najpierw 
uzgodnić termin poświęcenia z gmi-
ną, która też brała udział w tym 
przedsięwzięciu – wyjaśnia ksiądz 
proboszcz. - Zapewniam, że z mo-
jej strony nie ma żadnego problemu.

Tomasz Wojciuk

Mimo że krzyż został ustawiony w wakacje, do tej pory nie 
został poświęconyPierwszy krzyż został posta-

wiony w Lesznowoli podczas 

epidemii cholery ok. 1850 roku
PIASECZNO

COVID-owe drive thrue przy Fabrycznej
 Od poniedziałku na parkin-
gu przychodni przy ul. Fabrycz-
nej 1 w Piasecznie działa  mobil-
ny punkt pobrań materiału bio-
logicznego w kierunku zakaże-
nia koronawirusem. Punkt drive 
thrue przyjmuje wyłącznie zmo-
toryzowanych pacjentów, któ-
rzy mają skierowanie na wykona-

nie testu od lekarza POZ-u. Każda 
osoba zgłaszająca się do punktu 
musi mieć przy sobie wygenero-
wany kod ID zlecenia na test. Bez 
niego badanie nie zostanie wyko-
nane. Do drive thrue nie ma zapi-
sów. Wystarczy przyjechać na par-
king przy głównym wejściu do 
przychodni, ustawić się w kolej-
ce do dużego namiotu testowego 
i poczekać na wezwanie persone-
lu medycznego, który udziela pa-
cjentom informacji dotyczących 
przebiegu badania. Ważne, żeby 
oczekujący pacjenci nie wysiadali 
z samochodów i nie otwierali szyb. 
- Jeśli jesteś  kierowcą osoby z po-
dejrzeniem COVID-19 to przypil-
nuj, żeby pacjent siedział za tobą 
– prosi Paulina Siedlecka z przy-
chodni. - Na min. 2 godziny przed 
testem pacjent nie powinien pić, 
jeść, palić papierosów, żuć gumy, 
myć zębów i stosować kropli do 
nosa. W przeciwnym razie wynik 
testu może być niemiarodajny. 
 Wyniki będą dostępne elek-
tronicznie na platformie www.pa-
cjent.gov.pl i bezpośrednio u le-
karza wydającego zlecenie do 48 
godz. od wykonania badania. Mo-
bilny punkt jest czynny w ponie-
działki, wtorki, czwartki i piątki w 
godz. 8-13, w środy w godz. 13-
18, a w weekend od godz. 8 do 11.

TW

R E K L A M A

R E K L A M A



9nr 42 (835)/2020 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Jest postęp w sprawie Postępu
POWIAT/LESZNOWOLA Lokalne samorządy intensywnie pracują nad przyszłorocznym budże-

tem. Swoje plany na 2021 rok ujawniło starostwo powiatowe, które chce rozpocząć grun-

towną modernizację ulicy Postępu, stanowiącej ważną arterię komunikacyjną z Warszawą

 O tej łączącej Bobrowiec ze Zgo-
rzałą drodze pisaliśmy już wielo-
krotnie. Starosta Ksawery Gut za-
pewnia, że stan Postępu wkrótce się 
poprawi. Inwestycja zostanie po-
dzielona na trzy etapy. W przyszłym 
roku zarezerwowano na nią wstęp-
nie 2,5 mln zł (być może uda się 
zwiększyć tę kwotę). Pierwszy etap 
przebudowy Postępu rozpoczął się 
tak naprawdę od budowy ronda na 
skrzyżowaniu ulic Żwirowej i Ma-
zowieckiej w Bobrowcu. Ten odci-
nek kończy się na drodze 721 (uli-
ca Słoneczna w Kolonii Lesznowo-
la). - Zakres prac obejmie wykona-
nie wzdłuż Postępu ciągu pieszo-ro-
werowego, nowej jezdni i ronda na 
skrzyżowaniu z Leśną – informu-
je Ksawery Gut. Drugi etap ma po-
legać na przebudowie skrzyżowa-
nia Postępu z drogą 721 i ma być 
realizowany wspólnie z Mazowiec-
kim Zarządem Dróg Wojewódzkich. 
Trzeci ma objąć wykonanie wjaz-
du na drogę serwisową S7, wybu-
dowanie ronda na skrzyżowaniu z 
ulicą Krasickiego oraz uzupełnie-
nie projektu S7 o chodniki i prze-
budowę jezdni. Zapytaliśmy staro-
stę, czy wszystkie etapy zostaną zre-
alizowane w przyszłym roku. - Nie 
ma na co czekać – podkreśla Ksa-
wery Gut. - Kończymy projekt na 
pierwszy etap. Przebudowa skrzy-
żowania przy Tolku zależy od poro-
zumienia z MZDW. Mamy pienią-

dze na to zadanie. Jeśli uda nam się 
pozyskać dodatkowe środki, to pla-
nujemy też przebudowę odcinka od 
Żwirowej do  drogi 721. Co do eta-
pu trzeciego, to zlecimy w tym roku 
projekt. Jesteśmy w kontakcie z fir-
mami, które chcą go przygotować. 
 Jednak w przyszłym roku sta-
rostwo planuje nie tylko moderni-
zację ulicy Postępu. Kontynuowa-
na będzie przebudowa ulicy Szkol-
nej (II etap) w Lesznowoli. Niedaw-

no otwarto przetarg, do którego sta-
nęło aż 5 firm. Najkorzystniejszą 
cenę – niecałe 2,9 mln zł - zapropo-
nował Fal-Bruk, który modernizo-
wał już pierwszy odcinek Szkolnej. 
Ale to nie wszystko. Planowana jest 
również budowa ścieżki rowerowej 
wzdłuż Krasickiego oraz moderni-
zacja Masztowej na styku gmin Pia-
seczno i Lesznowola.

Tomasz Wojciuk

Na razie w projekcie budżetu zarezerwowano 2,5 mln zł na przebu-
dowę skrzyżowania Postępu z drogą 721 w Kolonii Lesznowola

Planują zrealizować ważne inwestycje
GÓRA KALWARIA Wydatki na ponad 177 mln zł, w tym przeszło 19 mln zł na inwestycje, za-

kłada projekt budżetu gminy na przyszły rok

 Przyszłoroczny budżet gminy 
ma być przede wszystkim zrówno-
ważony. Nie tylko nie zaplanowa-
no deficytu, ale nawet przewidzia-
no niewielką nadwyżkę, wynoszą-
cą ponad 330 tys. zł. W porównaniu 
z rokiem 2020 dochody gminy mają 
wzrosnąć o około 17,7 mln zł, nato-
miast wydatki – o 3,2 mln zł. Naj-
więcej środków gmina planuje prze-
znaczyć w przyszłym roku na utrzy-

manie szkół i przedszkoli (56,9 mln 
zł). Drugim pod względem wielko-
ści wydatkiem (44,9 mln zł) będą 
wypłaty dla mieszkańców z progra-
mu 500+ i innych świadczeń w ra-
mach pomocy społecznej. 23,7 mln 
zł pochłonie gospodarka komunal-
na, związana z odbiorem odpadów 
i bieżącym utrzymaniem gminy. 19 
mln zł zaplanowano na inwestycje. 
- To dobry czas na realizację wielu 
zadań, ponieważ możemy budować 
taniej dzięki niższym ofertom wyko-
nawców – podkreśla burmistrz Ar-
kadiusz Strzyżewski. 
 Wśród najważniejszych przy-
szłorocznych inwestycji w projekcie 
budżetu znalazły się: budowa od-
cinka ul. Papczyńskiego od Polnej 
do Pijarskiej, budowa placu zabaw 
na terenie byłej jednostki wojskowej, 
rozpoczęcie rozbudowy szkoły pod-
stawowej w Kątach, wykonanie pro-

jektu sali gimnastycznej przy szkole 
w Czaplinku oraz projektu rozbu-
dowy szkoły w Czersku. Moderni-
zacji doczeka się boisko ze sztucz-
ną nawierzchnią przy basenie, a 
na stadionie miejskim pojawi się 
nowe boisko treningowe. W Łub-
nej gmina chce wybudować dro-
gę otwierającą nowe tereny inwe-
stycyjne, a w Tomicach (wzdłuż ul. 
Reja) zbudować chodnik. W pobli-
żu osiedli przy ul. Budowlanych i 
Szopena ma pojawić się książko-
mat, a na ul. Saperów i Kleeberga 
– oświetlenie uliczne. W przyszłym 
roku planowana jest także moder-
nizacja i rozbudowa systemu miej-
skiego monitoringu. 
 1,1 mln zł zasili fundusz sołec-
ki, a kolejny 1 mln zł pójdzie na 
remonty dróg. Nakładki asfalto-
we zaplanowano m.in. na kilku-
setmetrowym odcinku drogi Cza-
plin-Buczynów (począwszy od re-
mizy OSP), w Linienie (na drodze 

przy zabytkowym wiatraku), ul. 
Tęczowej w Mikówcu, ul. Krótkiej 
w Cendrowicach, ul. Klonowej w 
Wólce Załęskiej oraz na trakcie 
łączącym drogę krajową nr 79 w 
Szpruchu z ogrodami działkowy-
mi. – W przyszłym roku planuje-
my zwiększyć też wydatki na po-
łączenia autobusowe, co pozwoli 
na uruchomienie zupełnie nowej 
linii L13 z Góry Kalwarii do Pia-
seczna – podkreśla burmistrz Ar-
kadiusz Strzyżewski.

Tomasz Wojciuk

 Według szacunków prawie 

40 mln zł wpływów do bu-

dżetu w 2021 będzie pocho-

dziło z PIT-ów płaconych 

przez mieszkańców

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zioła na dobry nastrój
 We wtorek 1 grudnia o godz. 18 na facebookowym profi lu KDK od-
będzie się spotkanie online na żywo zatytułowane „Ziołowe remedia na 
dobry nastrój”, które poprowadzi specjalistka dietetyki i fi toterapii Anna 
Bober. Podczas prezentacji będzie można dowiedzieć się, jakie są pre-
paraty ziołowe o działaniu antydepresyjnym oraz jakie olejki eteryczne 
poprawiają nastrój. Ekspertka opowie także o aktywnych składnikach 
diety, wspierających naszą kondycję psychiczną. - W swoim podejściu 
terapeutycznym komponuję mającą kilka tysięcy lat medycynę orien-
talną z nowoczesną wiedzą dietetyczną oraz fi toterapią – mówi Anna 
Bober. - Doceniam akademicką wiedzę o żywieniu, staram się jednak 
bazować na jej najbardziej aktualnej wersji.

TW
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DAM PRACĘ

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru 
do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041

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

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

Firma Norwa Plants Sp. z o. o w Piasecznie zatrudni do 
laboratorium na umowę o pracę kobiety do rozmnaża-
nia roślin. Kontakt 22 756 20 65, mail kadry@norwa.eu

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

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

Przyjmę panią do prania i sprzątania samochodów ciężaro-
wych 1-2 dni w tygodniu, Łazy k. Magdalenki, tel. 604 626 444

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

PPZD ROD ELEKTRON w Szczakach poszukuje pracow-
nika Portierni.  Praca co drugi dzień w dni robocze oraz so-
boty i niedziele obejmuje zmiany po 8h, święta państwo-
we wolne.  Zatrudnienie na umowa zlecenie stawka go-
dzinowa 23,00 zł brutto.  Wymagania: - sumienność i do-
kładność w wykonywanych pracach - dbanie o powierzo-
ny sprzęt - biegła obsługa komputera  CV ze zdjęciem pro-
simy przesyłać na zarzad@elektron-szczaki.pl 

Pracowników do ociepleń, wypłata co tydzień tel. 507 191 295

Pracowników do wykończeń, wypłata co tydzień tel. 507 191 295

Zatrudnię brukarzy tel. 602 335 067

Pracownika biurowego do magazynu koło Konstancina. 
Wyszukiwanie dokumentów archiwizacja. 
Tel: 22 7155268, email:biuro@timed.waw.pl 

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

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

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

Pracownik fizyczny – magazyn, rusztowania, prawo jazdy 
kat. B, Piaseczno, tel. 501 289 817

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

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

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

BABIK TRANSPORT Zatrudnię osobę do napraw i kon-
serwacji maszyn produkcyjnych (taśmociągi, pakowacz-
ki itp). Praca w Czaplinku. Tel 600 065 813

BABIK TRANSPORT zatrudnię mechanika samochodów 
ciężarowych . Praca w Górze Kalwarii . Tel 600 065 813

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Sprzątanie i mycie okien,  tel. 733 546 026

Opieka nad starszą osobą i prace domowe, tel. 731 129 311

KUPIĘ

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

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

SPRZEDAM

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

Drewno opałowe jabłoni i czereśni, tel. 515 486 338

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Kasacja Skup Aut tel. 508 206 738

Każdy, uszkodzony, cały, tel. 789 432 021

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DZIAŁKĘ 1,2 HA, PRZY GŁÓWNEJ DRODZE, MIEJSCO-
WOŚĆ: ROSOSZ, k/G. KALWARIA, TEL. 501 265 235

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

Dwupokojowe z wyposażeniem 36 m kw. Piaseczno, 
Kusocińskiego, tel. 601 213 555

Dom z działką 144/500 m kw., + budynek gospodarczy/
garaż, Dawidy, tel. 516 915 033

Budowlane 1515 i 1281 m kw. Henryszew k/ Żyrardkowa, 
tel. 668 483 950

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Domek drewniany 45 m kw. w Grójcu, tel. 692 349 218

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Pawilon nr 5, „Pod Kopułą”, Piaseczno, ul. Szkolna 13c, 25 
m kw., (I kwartał połowa ceny dzierżawy), tel. 604 55 15 01

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Mieszkanie 45 m kw., pokój, kuchnia, łazienka w Łozi-
skach, 670 zł/mies, tel. 697 327 449

Pokój dla pana, 700 zł, Chylice, tel. 513 626 068

Kawalerka Piaseczno tel. 662 377 618

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE LUB DZIAŁKĘ ZA GOTÓWKĘ 
KONTAKT, tel. 507 042 713 

Kupię mieszkanie lub działkę za gotówkę 
Kontakt, tel. 507 042 713

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

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

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel 604 415 352

POMOC DLA SENIORA: zakupy, drobne sprawunki, 
dotrzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

Deratyzacja Dezynfekcja Dezynsekcja Ozonowanie 
Odgrzybianie, tel.690 663 672 

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spalino-
wych, tel. 503 471 422

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wywie-
ziemy złom, tel. 502 898 418

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

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Czyszczenie dachów i rynien tel. 889 105 476

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

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

Złota rączka + ogrodnik, tel. 669 686 350

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Opróżnianie garaży, mieszkań, 
utylizacja mebli, sprzątanie posesji. tel. 669 623 443

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

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

PODDASZA, K/G, tel. 728 890 101

GŁADZIE, MALOWANIE, tel. 728 890 101

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZAKŁADA-
NIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilku-
nastoletnie 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

Remonty, malowanie, tel. 510 128 912

Cyklinowanie, schody, tel. 510 128 912

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi tel. 519 874 891

Glazura, terakota, remonty. Tel. 694 126 583

Naprawa bram, furtek/wymiana wózków, prowadnic itp.
tel. 887 545 254

Hydraulik, tel. 535 872 455

Ocieplanie budynków, tel. 609 828 998

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

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

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Kominy,rynny, naprawy, tel. 798 836 860

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Fachowe układanie glazury i terakoty, tel. 514 516 529

Ogrody, sprzątanie, odśnieżanie, tel. 601 304 250

Malarskie, tel. 696 120 208

Usługi hydrauliczne kompleksowo nr tel 784 363 960

 RÓŻNE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

NAUKA 

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 

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

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fun-
dacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysteryli-
zowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie po-
możemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 
503 069 502, 502 906 532, 604 531 952,608 504 380

MATRYMONIALNE

Pan 42 lata pozna piękną, dobrą i mądrą katoliczkę do sta-
łego związku w wieku około 28-38 lat, tel. 571 37 31 18 

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

Oddam rybki akwariowe gupiki, tel. 692 488 278 

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

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

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 prosimy o kontakt te-
lefoniczny. Nr tel 662 108 852

KUPIĘ MIESZKANIE W PIASECZNIE LUB OKO-
LICACH.ZA GOTÓWKĘ.RÓWNIEŻ DO REMONT, 
ZADŁUŻONE LUB Z PROBLEMAMI, PIOTR tel. 
508665048

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

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

Kable i maty grzewcze – montaż i serwis od 1991 
roku. tel 601 244 432

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

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Ogrody zimowe kompleksowo, tel. 728 890 101

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
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SPORT

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,

R E K L A M A

Zwycięskie Gosirki
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA KOBIET, KS WILANÓW - KS GOSIRKI PIASECZNO 0:2 Gosirki wygrały zaległe spo-

tkanie z zespołem z Wilanowa, co pozwoliło im na awans w tabeli. Choć formalnie nie 

były jego gospodyniami, to mecz odbył się na boisku w Piasecznie

 Po obiecującej postawie w pierw-
szej połowie, na gole trzeba było po-
czekać do drugiej odsłony zawodów. 
Swój dzień miała Marysia Herman, 
której dwie bramki zapewniły Go-
sirkom w pełni zasłużone trzy punk-
ty. Przy obu trafieniach istotny udział 
miała Magda Dudek. Najpierw, dzię-
ki jej precyzyjnemu dośrodkowaniu, 
Marysi wystarczyło tylko dostawie-
nie nogi, by piłka ominęła bramkar-
kę. Drugą bramkę udało jej się z ko-
lei strzelić z dobitki – głową, po rzucie 
wolnym egzekwowanym przez Dudek.
 – Uważam, że zagrałyśmy super 
mecz – mówi Marysia Herman, pił-
karka Gosirek. - Pierwsza i druga po-
łowa znacznie się różniły. Po zmianie 
stron trochę stanęłyśmy i nasza gra 
nie była już tak spokojna, ale liczy się 
końcowy wynik. Czuję, że zrobiłyśmy 
postęp od ostatniego meczu - częściej 
byłyśmy przy piłce, nie bałyśmy się jej 
i była lepsza komunikacja.
 A już w najbliższą sobotę o go-
dzinie 14 w Piasecznie Gosirki zmie-
rzą się na zakończenie rundy z Vul-
canem Wólka Mlądzka.
 - Podejdziemy do tego meczu 
tak, jak do konfrontacji z Wilano-
wem, Legią i ze wszystkim innymi 
klubami – zapowiada Marysia Her-
man. - Postaramy się wygrać mecz, 
poprawić naszą grę na jeszcze lep-
szą, mieć z niej radość i z uśmiechem 
na twarzy zakończyć tę rundę.

Tyl.

Świetny weekend 
naszych zawodników
TENIS STOŁOWY W ostatni weekend młodzi pingpongiści UKS Return 
rywalizowali w Wyszogrodzie i Piasecznie w ramach rozgrywek repre-
zentantów całego województwa mazowieckiego

 W trakcie pierwszego Grand Prix Mazowsza młodzików w Wyszogrodzie 
nie zawiedli utalentowani bracia - Konrad i Patryk Burakowscy. Konrad, wy-
grywając wszystkie swoje pojedynki, awansował do fi nału , gdzie spotkał się 
z Tomaszem Fabisiakiem z Bogorii Grodzisk Mazowiecki, który w półfi nale 
pokonał Patryka Burakowskiego. Ostatecznie, po bardzo wyrównanym poje-
dynku (3:2), górą był nasz zawodnik. Na najniższym stopniu podium stanął z 
kolei jego brat, wygrywając spotkanie o trzecie miejsce z Mikołajem Antono-
wiczem z Gostynina.
 Następnego dnia do stołów podeszli juniorzy oraz żacy z całego woje-
wództwa mazowieckiego. Tym razem, niestety bez udziału publiczności, tur-
niej odbył się w Piasecznie. W starszej kategorii wygrał Jan Należyty, który w 
fi nale pokonał zawodnika Bogorii Grodzisk Mazowiecki Jacka Mitasa w sto-
sunku 3:0. W meczu o trzecie miejsce Bartek Szołkowski nie dał z kolei szans 
Karolowi Matyjkowi z Nadarzyna (3:0). Hanna Kosińska okazała się natomiast 
bezkonkurencyjna w kategorii żaczek, wygrywając wszystkie swoje mecze, a 
w fi nale była lepsza od Julii Szulakowskiej z Sokoła Serock (3:1). 

Tyl.

SIATKÓWKA

Bez Memoriału
 W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, nie odbędzie 
się XVIII Memoriał Wiesława Gawłowskiego w piłce siatkowej. Organiza-
torzy zapraszają na imprezę w przyszłym roku.

Tyl.Turniej mikołajkowy
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii oraz UKS Budowlani za-
praszają na XI Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn, który od-
będzie się w dniach 5-6 grudnia w sali przy ul. Białka 4. Zapisy i więcej 
informacji pod numerem telefonu 506 616 616.

Tyl.



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

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


