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Budując autostradę zapomnieli o kładce
TARCZYN - Piesi, dzieci, niepeł-

nosprawni i rowerzyści mają 

trudności z dostaniem się 

do szkoły w Pamiątce – alar-

muje pan Hubert, nasz czy-

telnik. - Kończy się budowa 

trasy S7. Dziwię się, że wyko-

nawca zapomniał o wybudo-

waniu nad drogą przejścia...

Nauczyciele 
mieli dość!
GÓRA KALWARIA Z powodu przerwanej sesji rady 
miejskiej opóźniła się wypłata wynagrodzeń dla 
nauczycieli i personelu szkolnego. Grupka pra-
cowników szkół zebrała się w środę pod urzę-
dem, a następnie poszła do wiceburmistrza Ma-
teusza Baja, żądając należnych im pieniędzy



 W projekcie budżetu, który zo-
stał pozytywnie zaopiniowany 
przez komisje merytoryczne, zwra-
ca uwagę ponad 27,5-milionowy 
deficyt. Ma on zostać sfinansowany 
przychodami z nadwyżki budżeto-

wej z poprzednich lat (15,5 mln zł) 
oraz pożyczkami z WFOŚiGW oraz 
NFOŚiGW. Jeśli chodzi o wydat-
ki, to najwięcej, bo około 64 mln zł, 
pochłonie oświata. Ponad 26 mln zł 
gmina wypłaci z tytułu świadczenia 
500+ i prawie 10 mln zł tzw. „ja-
nosikowego”, które jest daniną na 
rzecz biedniejszych samorządów. 
 Sporą pozycję w budżecie sta-
nowią planowane inwestycje. I tak 
na same gminne drogi ma pójść 
łącznie ponad 14 mln zł. Z tego 
3,5 mln zł gmina planuje wydać na 
przebudowę dróg w Czarnowie, 3 
mln zł na modernizację ulic wraz z 
odwodnieniem na terenie Skolimo-
wa północno-zachodniego i kolej-
ne 3 mln zł na wykonanie Piasta (II 
etap), Witwickiego, Jagiellońskiej, 
Sanatoryjnej i Jaworowskiej. Prze-
budowa Elektrycznej ma pochłonąć 
1,2 mln zł, a Mostowej i Łącznej 
– 1,9 mln zł. Powstanie także łącz-
nik drogowy między ulicami Woje-
wódzką i Rycerską, co ma koszto-
wać 1 mln zł. 
 Kontynuowana będzie rozbu-
dowa sieci kanalizacyjnej. Projekt i 
budowa kanalizacji oraz wodocią-

gu w Czarnowie ma kosztować w 
przyszłym roku 2 mln zł. Będą ka-
nalizowane też okolice Słomczyna, 
a także Kierszek, Okrzeszyn i Kępa 
Okrzewska, sześć nadwiślańskich 
wsi oraz sołectwa położone w połu-
dniowej oraz północno-wschodniej 
części gminy. Na ten cel zarezerwo-
wano łącznie około 6,3 mln zł. 
 Ważną i wyczekiwaną przez 
mieszkańców inwestycją jest roz-
budowa SP nr 4 w Słomczynie, któ-
ra ma kosztować łącznie około 17 
mln zł (w przyszłym roku zarezer-
wowano na ten cel 4 mln zł). Za-
danie ma rozpocząć się latem przy-
szłego roku i potrwać do czerwca 
2023 roku. - Cały czas będziemy też 
rozbudowywać system oświetlenia i 
modernizować strażnice OSP na te-
renie gminy – uzupełnia burmistrz 
Kazimierz Jańczuk. 

Tomasz Wojciuk
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Zwłoki mężczyzny w starej mleczarni

Wpadli na gorącym uczynku

Handlował marihuaną?

Miał pecha. Trafi  do więzienia

Kolejny akt wandalizmu. Ucierpiały samochody

Nie zdążył wysiąść z autobusu, więc wybił szybę

Po wódce zobaczył... smoka

 We wtorek po południu w budynku starej mleczarni znaleziono 
zwłoki 54-letniego mężczyzny. Na miejscu zdarzenia szybko zjawiła się 
policja i prokurator. Zwłoki trafi ły już do zakładu medycyny sądowej, 
gdzie zostanie określona dokładna przyczyna śmierci 54-latka. 

 Podczas patrolu policjanci zwrócili uwagę na wyjeżdżające z bocznej 
drogi daewoo z przyczepą. Po zatrzymaniu auta do kontroli okazało się, że 
do samochodu przymocowano kradzione tablice rejestracyjne. Z kolei na 
przyczepie znajdowała się duża ilość paneli ogrodzeniowych o wartości 
około 5000 zł. Jadący daewoo mężczyźni zapewniali, że panele znaleźli w 
pobliskich krzakach, zaś tablice rejestracyjne... na skupie złomu. Policjanci 
nie dali jednak wiary tym wyjaśnieniom. 29- i 46-latek zostali zatrzymani i 
odpowiedzą za kradzież. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. 

 W rejonie ulicy Kampinowskiej funkcjonariusze zatrzymali 22-latka, 
którego podejrzewali o handel marihuaną. Mężczyzna rozprowadzał 
środki odurzające z samochodu. Podczas przeszukania jego renault po-
licjanci znaleźli kilka zawiniątek z narkotykami oraz kilkaset złotych w 
gotówce. Podejrzany trafi ł do aresztu i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 10 
lat pozbawienia wolności.

 Dzielnicowy z Zalesia Górnego, prowadząc sprawę kradzieży w jed-
nym ze sklepów Żabka, zatrzymał w Ustanowie kilku podejrzanych 
mężczyzn. Okazało się, że jeden z nich ma przy sobie prawie 2 gramy 
marihuany. Ponadto mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary 10 
miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze przewinienia. 37-latek 
trafi ł już do zakładu karnego. Osobno będzie odpowiadał za posiadanie 
narkotyków.

 Około godz. 20 na jednym z parkingów w centrum miasta 38-let-
ni mężczyzna zaczął niszczyć samochody, urywając im lusterka. Na 
miejsce natychmiast została wezwana policja. Funkcjonariusze za-
trzymali wandala i przewieźli go na komendę. Tam po wytrzeźwieniu 
(miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu) usłyszał zarzuty. Usta-
lono, że 38-latek uszkodził w sumie pięć pojazdów. O jego dalszym 
losie zdecyduje sąd.

 Do zdarzenia doszło w środku nocy w rejonie al. KEN. Kierowca 
autobusu usłyszał dźwięk wybijanej szyby. Zatrzymał więc pojazd 
i wezwał policję. Funkcjonariusze szybko namierzyli siedzącego na 
tyle 42-latka, który był kompletnie pijany. Mężczyzna tłumaczył, że 
nie zdążył wysiąść na przystanku, więc zdenerwował się i uderzył 
ręką w szybę. Mężczyzna stanie przed sądem. 

 Do niecodziennego zdarzenia doszło kilka dni temu w Żabieńcu. 
Na środek drogi wtargnął młody mężczyzna, zatrzymał jadącego uli-
cą fi ata, po czym wybił w pojeździe przednią szybę. Wkrótce na miej-
scu zjawili się policjanci, którzy zatrzymali agresywnego 28-latka. 
Mężczyzna tłumaczył, że właśnie wraca z zabawy sylwestrowej, a szy-
bę w aucie uszkodził dlatego, ponieważ myślał, że atakuje go smok. 
Zatrzymany był kompletnie pijany. Trafi ł do celi, gdzie po kilkunastu 
godzinach doszedł do siebie. Za zniszczenie mienia grozi mu do 5 lat 
pozbawienia wolności. 
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Zainwestują w drogi i kanalizację
KONSTANCIN-JEZIORNA Burmistrz przedstawił radnym projekt budżetu na przyszły rok. Do-

chody zaplanowano na ponad 189 mln zł, a wydatki na ponad 216 mln zł. 32 mln zł 

mają pochłonąć inwestycje. - Uważam, że jest to budżet zrównoważony. Pracując nad 

nim staraliśmy się myśleć o wszystkich mieszkańcach naszej gminy – komentuje bur-

mistrz Kazimierz Jańczuk

W przyszłym roku gmina przygotuje też projekt kompleksowej 
przebudowy ul. Mickiewicza. Przy drodze pojawią się nowe 
latarnie i miejsca parkingowe 

Budżet gminy na 2021 rok 

powinien zostać przyjęty 

przez radę miejską podczas 

najbliższej sesji, którą zapla-

nowano na 16 grudnia

K O N D O L E N C J E

K O N D O L E N C J E

PIASECZNO

Konkurs plastyczny
 Multicentrum Biblioteki Pu-
blicznej w Piasecznie zaprasza 
wszystkich zainteresowanych do 
wzięcia udziału w rysunkowym 
konkursie „Manga? Banzai!”. Za-
daniem konkursowym jest stwo-
rzenie pracy plastycznej, przed-
stawiającej postać występującą w 
dowolnej serii mangi lub anime. 
 Zgłoszenia przyjmowane 
będą do środy 16 grudnia. Peł-
ny regulamin konkursu dostęp-
ny jest na stronie internetowej 
biblioteki. Na laureatów czeka-
ją karnety do Parku Trampolin 
Jump.

Tyl.

R E K L A M A
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Trzeci odcinek Puławskiej Bis 
prawie gotowy!
TARCZYN Kończą się prace przy Puławskiej Bis na odcinku między Tarczynem a obwodni-

cą Grójca. Odcinek od lotniska do węzła Lesznowola jest gotowy w ponad 30 proc. Naj-

gorzej wygląda środkowa część trasy, której aktualnie nikt nie buduje. GDDKiA przy-

gotowuje się do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy, któ-

ry dokończy inwestycję

 Na odcinku „C” budowanej trasy 
S7 zaawansowanie robót General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad ocenia na 90 proc. Ten frag-
ment Puławskiej Bis (7,9 km) ma 
zostać oddany do użytku w mar-
cu przyszłego roku. Na trasie głów-

nej ułożono już nawierzchnię. W tej 
chwili prowadzone są prace związa-
ne z budową zbiornika retencyjnego 
oraz montażem barier energochłon-
nych i ekranów przeciwhałasowych. 
Na środkowym odcinku S7 od węzła 
Lesznowola do węzła Tarczyn Pół-
noc o długości prawie 15 km póki 
co... hula wiatr. 
 Umowę z poprzednim wyko-
nawcą, firmą IDS-Bud, rozwiązano 
w październiku. Od tego momentu 
trwa inwentaryzacja zrealizowanych 
dotychczas prac. Trwają też przygo-
towania do przetargu na wybór no-
wego wykonawcy, który ma zostać 

ogłoszony jeszcze w tym roku. Nie-
źle wygląda sytuacja na odcinku 
„A”. Od lutego tego roku buduje go 
firma Polaqua (GDDKiA rozwiąza-
ła umowę z poprzednim wykonaw-
cą), która zrealizowała już jedną 
trzecią robót. 
 - Te trzy odcinki drogi ekspreso-
wej S7 są potwierdzeniem koniecz-
ności jak najszybszego wprowadze-
nia systemu certyfikacji firm, reali-

zujących w naszym kraju inwesty-
cje infrastrukturalne – uważa To-
masz Żuchowski, p.o. Generalne-
go Dyrektora Dróg Krajowych i Au-
tostrad. - Takie narzędzie umożli-
wiłoby nam sprawniejszą weryfika-
cję wiarygodności rynkowej firm i 
podpisywanie umów z rzetelnymi, 
sprawdzonymi na wcześniejszych 
kontraktach wykonawcami – dodaje.

Tomasz Wojciuk

 Odcinek „C” trasy S7 powinien być gotowy wiosną 
przyszłego roku

We wtorek tarczyński 

odcinek Puławskiej Bis wizy-

tował minister infrastruktury 

Andrzej Adamczyk

Nauczyciele mieli dość!
GÓRA KALWARIA Z powodu przerwanej sesji rady miejskiej opóźniła się 
wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli i personelu szkolnego. Grupka 
pracowników szkół zebrała się w środę pod urzędem, a następnie poszła 
do wiceburmistrza Mateusza Baja, żądając należnych im pieniędzy

 Ostatnia sesja rady miejskiej została przerwana. Z tego powodu nie pod-
jęto m.in. uchwały o wypłacie świadczeń nauczycielom i pracownikom szkół. 
Niespodziewana przerwa w obradach to efekt konfl iktu pomiędzy radnymi, a 
przewodniczącym rady Janem Rokitą. 
 – Nas nie obchodzą konfl ikty radnych – mówili wzburzeni pracownicy 
szkół, którzy około godziny 15 zaczęli zbierać się pod budynkiem urzędu mia-
sta. – Mamy swoje zobowiązania fi nansowe i nie może być tak, że przez niefra-
sobliwość i złą organizację pracy urzędu opóźniana jest wypłata wynagrodzeń. 
Pójdziemy do sądu pracy i będziemy domagać się odsetek – zapowiadali.
 Ostatecznie postanowili wejść do urzędu i zmusić wiceburmistrza Mate-
usza Baja do jasnej deklaracji, dotyczącej terminu wypłaty pensji. – Jeśli tylko 
uchwała zostanie podjęta, jesteśmy w stanie w ciągu pół godziny puścić prze-
lewy na państwa konta – przekonywał wiceburmistrz Mateusz Baj.
– To jest manipulacja! W ostatniej chwili organizujecie spotkanie dotyczące 
uposażeń dla pracowników oświaty? Nie wiedzieliście, że trzeba będzie te 
pieniądze wypłacić? To jest zła organizacja pracy – denerwowały się przybyłe 
do urzędu kobiety. – Dlaczego w związku z waszymi utarczkami nie otrzyma-
liśmy na czas poborów, na które zapracowaliśmy?
 Ostatecznie jeszcze tego samego dnia radni, pod presją pracowników oświa-
ty, błyskawicznie podjęli stosowną uchwałę, a wiceburmistrz Mateusz Baj popro-
sił o dziesięciominutową przerwę w obradach, umożliwiającą przelanie pensji. 

Adam Braciszewski
R E K L A M A
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Budując autostradę zapomnieli o kładce
TARCZYN - Piesi, dzieci, niepełnosprawni i rowerzyści mają trudności z dostaniem się do 

szkoły w Pamiątce – alarmuje pan Hubert, nasz czytelnik. - Kończy się budowa trasy S7. 

Dziwię się, że wykonawca zapomniał o wybudowaniu nad drogą przejścia...

 Pan Hubert opowiada, że Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad pamiętała tylko o kierow-
cach, dla których zbudowano w Pa-
miątce nowy wiadukt. - Kładkę niby 
też zbudowano, ale... dwa kilome-
try dalej w kierunku Grójca – do-
daje mężczyzna. - Nie wiem, kto bę-
dzie z niej korzystał. Tymczasem ko-
munikacja w rejonie szkoły kuleje. 
Do przystanków trzeba będzie prze-
dzierać się już nawet nie poboczem 
a rowem, przy którym nie ma póki 
co oświetlenia. Rowerzyści też będą 
narażeni na niebezpieczeństwo. Nie 
może to tak wyglądać, my miesz-
kańcy się na to nie zgadzamy. 
 Rodzice, których dzieci chodzą 
do szkoły w Pamiątce, mają preten-
sje nie tylko do inwestora, ale i gmi-
ny, która - ich zdaniem - nie dopil-
nowała właściwej przebudowy tego 
miejsca. Tymczasem, jak udało się 
nam ustalić, gmina od początku sy-
gnalizowała, że układ drogowy w re-
jonie podstawówki został zaprojek-
towany niewłaściwie. 
 - GDDKiA rzeczywiście uzgad-
niała z nami projekt przebiegu tra-
sy w tym miejscu. Zaopiniowaliśmy 
go jednak negatywnie, m.in. z powo-
du braku kładki - wyjaśnia Sylwester 
Chudzikowski z urzędu gminy Tar-
czyn. - Nasza opinia nie była jednak 
dla Generalnej Dyrekcji wiążąca. 
Przed wydaniem decyzji ZRID, kie-
dy omawiane były zakresy projekto-
we, też zwracaliśmy uwagę na brak 

odpowiedniego dojścia do szkoły. 
Co więcej, policja poparła nasze po-
stulaty przyznając, że zapropono-
wane rozwiązania mogą stwarzać 
zagrożenie dla pieszych. GDDKiA 
zareagowała na te uwagi zapewnia-

jąc nas, że po zakończeniu zada-
nia wybuduje przy szkole kładkę w 
ramach nowej inwestycji. Jesteśmy 
więc dobrej myśli.

Tomasz Wojciuk

Na razie przy szkole wybudowano tylko wiadukt 
dla samochodów z wąskim chodnikiem

PIASECZNO

Mikołajkowa Bajkowa Niedziela
 W niedzielę 6 grudnia Centrum Kultury w Piasecznie zaprasza na Mi-
kołajkowe spotkanie online z cyklu Bajkowa Niedziela. Teatr Wszelki za-
prezentuje spektakl dla dzieci inspirowany serialem animowanym pt. 
„Świat Małej Księżniczki”. Transmisja live na Facebooku Centrum Kultu-
ry. Początek o godzinie 17.

Tyl.

Doceniony za zasługi
dla sportu
POWIAT Prezes Polskiego Związku Kickboxingu Piotr Siegoczyński otrzy-
mał brązową odznakę Ministerstwa Sportu „Za Zasługi Dla Sportu”

 Zasługi Piotra Siegoczyńskiego dla polskiego sportu są niewątpliwie trudne 
do przecenienia. Przez lata odnosił on liczne sukcesy na arenie krajowej i mię-
dzynarodowej nie tylko jako zawodnik, ale również jako trener, a obecnie także 
działacz. To jedna z najważniejszych osobistości w historii polskiego kickboxingu 
i można się zastanawiać dlaczego nagroda z ministerstwa przypadła mu w udzia-
le dopiero teraz. - Rzadko występowaliśmy o takie nagrody – przyznaje Piotr Sie-
goczyński. - Kiedy byłem młodszy, to się o takie rzeczy po prostu nie dbało.
 Piotr Siegoczyński pierwszy raz wystartował w zawodach w 1982 roku i w 
zasadzie od razu zaczął odnosić sukcesy, czego najlepszym dowodem było... 
Mistrzostwo Świata w Budapeszcie w roku 1985, które zdobył jako pierwszy 
Polak w historii. - Jak byłem młody, to miałem niesamowitą szybkość – wspo-
mina Piotr Siegoczyński. - Ta dynamika bardzo mi wtedy pomagała, dzięki 
niej rywale nie mogli sobie ze mną poradzić. Do tego doszła później technika, 
a kiedy w 1990 roku zdobywałem drugie Mistrzostwo Świata, a potem trzecie, 
to byłem już w pełni ukształtowanym zawodnikiem. 
 Pod koniec lat 90. Piotr Siegoczyński spotkał Marcina Pałubę, po czym 
przyłączył się do klubu KS Piaseczno (obecnie X Fight Piaseczno). Po dekadzie 
ciężkiej pracy klub z Piaseczna zdominował kickboxing w Polsce, a w pewnym 
okresie był również jednym z najsilniejszych klubów w Europie. Trzy lata temu 
Siegoczyński objął  funkcję prezesa Polskiego Związku Kickboxingu.
 W imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu Piotra Glińskiego odznakę Piotrowi Siegoczyńskiemu wrę-
czył Sergiusz Muszyński, radny powiatu piaseczyńskiego, przekazując jedno-
cześnie gratulacje i słowa uznania od wicepremiera. - Jesteśmy panu bardzo 
wdzięczni za to wszystko, czego pan dokonał – przytoczył słowa wicepremie-
ra Sergiusz Muszyński. 

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

R E K L A M A

 Piotr Siegoczyński odebrał odznakę z rąk Sergiusza Muszyńskiego
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Zbliża się przebudowa 
stadionu miejskiego
PIASECZNO Gmina planuje kompleksową przebudowę stadionu miejskiego, która obejmie 

także tereny za rzeką. W przyszłym roku rozpocznie się jej pierwszy etap, czyli budowa 

nowych trybun przy boisku głównym. Na to zadanie zarezerwowano na razie 1,6 mln zł

 Prawdopodobnie w marcu przy-
szłego roku radni zmienią plan miej-
scowego zagospodarowania dla 
terenów, na których znajduje się 
obiekt. Umożliwi to jego gruntow-
ną przebudowę, która ma zostać 
zrealizowana do 2035 roku. Kon-

cepcja zagospodarowania stadio-
nu miejskiego oraz terenów za rze-
ką w rejonie figurki Jana Nepomuce-
na przy ul. Rybackiej jest w tej chwili 
na etapie konsultacji. Niemniej jed-
nak wiadomo już, że prace rozpocz-
ną się od wymiany trybun. 
 - Opracowujemy projekt  trybun 
kubaturowych wraz z zadaszeniem, 
szatniami, salą konferencyjną, gara-
żami, siłownią i zapleczem technicz-
nym – informuje Łukasz Kamiński z 
GOSiR-u. - Budowę chcemy rozpo-
cząć w okolicach czerwca przyszłego 
roku. Stare trybuny zostaną przez 
nas przestawione w inne miejsce. 
 Jest to dopiero początek grun-
townej transformacji, jaką przej-
dzie stadion. W ramach przebudo-

wy gmina chce w przyszłości po-
budować w jego północnej części 
halę sportową z widownią na 1000 
miejsc i zapleczem biurowym oraz 
hotel (od strony zachodniej). Istnie-
jący budynek zostanie wyburzony, 
podobnie zresztą jak pawilon szat-
niowy, miejsce którego zajmą otwar-
te baseny. W planach jest także wy-
budowanie przystani kajakowej z 
prawdziwego zdarzenia oraz amfi-

teatru. W rejonie ulicy Rybackiej ma 
pojawić się natomiast kolejne boisko 
typu orlik oraz – być może – ziemny 
tor do crossu rowerowego. - Chce-
my, aby nasz stadion był obiektem 
sportowym z prawdziwego zdarze-
nia, z pełnym zakresem dla klubów 
oraz bazą hotelową, umożliwiającą 
m.in. organizowanie obozów spor-
towych – dodaje Łukasz Kamiński.

Tomasz Wojciuk

Stare trybuny zostaną zastąpione wkrótce trybunami kubaturo-
wymi, pod którymi znajdzie się m.in. siłownia i sala konferencyjna

W ciągu najbliższych 15 lat 

stadion miejski przeobrazi

się w niezwykle nowoczesny 

obiekt sportowy

 z zapleczem hotelowym

R E K L A M A

Pociągiem 
do Konstancina?
KONSTANCIN-JEZIORNA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły ocenę 
formalną wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i 
Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej +. Wśród 79 zgłoszonych pro-
pozycji spełniających kryteria i cele programu znalazł się projekt rewitali-
zacji linii kolejowej na odcinku Konstancin Jeziorna – Nowa Iwiczna
 Głównym celem Programu Kolej Plus jest uzyskanie lub usprawnienie po-
łączeń w miejscowościach liczących powyżej 10 tys. mieszkańców z miasta-
mi wojewódzkim. – Efekty naboru wniosków i ich ocena w pierwszym etapie 
programu Kolei Plus pokazują, jak ważna jest dzisiaj kolej dla polskich samo-
rządów – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, 
pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. 
 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oceniły pod względem formalnym 96 
wniosków złożonych przez samorządy do Programu Kolej Plus. 79 z nich (po-
nad 80 proc.) spełniło wymagania formalne naboru i zostało zakwalifi kowa-
nych do II etapu. 
 – W ciągu 12 miesięcy Województwo Mazowieckie, które jest dysponen-
tem projektu, powinno przygotować koncepcję – informuje radny powiato-
wy Sergiusz Muszyński, który od lat zabiega o połączenie kolejowe gminy 
Konstancin-Jeziorna z Warszawą. – Pozwoli ona na uzyskanie rządowego do-
fi nansowania w wysokości do 85 proc. wartości inwestycji. Zgodnie z planem 
linia powinna powstać do 2028 roku.
 Pomysł wykorzystania torów siekierkowskich do komunikacji publicznej 
pojawił się już wiele lat temu. Temat często wracał przed wyborami samorzą-
dowymi. Jesienią 2010 i 2014 roku zorganizowano nawet próbne przejazdy 
pasażerskie na trasie Warszawa-Konstancin-Jeziorna, wykorzystując do tego 
specjalny szynobus. Podobny przejazd odbył się w 2018 roku – wówczas wi-
ceminister infrastruktury Andrzej Bittel poinformował, że modernizacja linii 
siekierkowskiej została wpisana do programu Kolej +.
   Dotąd linia siekierkowska nigdy nie była wykorzystywana do przewozów pa-
sażerskich. Żeby szynobusy mogły nią kursować,   trzeba przebudować tory,   zbu-
dować na nich tzw. mijanki,   a także od podstaw stworzyć stacje kolejowe,   pero-
ny i parkingi. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zadeklarował chęć zrealizowania tej 
inwestycji. Czy to się uda? – Czas pokazuje,   że moje starania,   mimo szyderstw 
oponentów,   przynoszą efekty – uważa radny Sergiusz Muszyński. – Jestem w 
stałym kontakcie z odpowiedzialnym za kolej wiceministrem Bittelem i z peł-
nym przekonaniem mogę powiedzieć,   że sprawa idzie w dobrym kierunku.

Adam Braciszewski
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Powstaje nowa trasa rowerowa
PIASECZNO Wzdłuż alei Kalin na odcinku od stadionu miejskiego do alei Kasztanów zde-

montowano istniejący ciąg pieszo-rowerowy. - Przecież był on całkiem dobry, o co w 

tym wszystkim chodzi? - pytają zaniepokojeni mieszkańcy

 - Chodzimy często z dzieckiem 
na Górki Szymona, teraz jest to 
mocno utrudnione – mówi pan Prze-
mysław, mieszkający przy ul. 3 Maja. 
- Wygląda na to, że wzdłuż al. Kalin 
układany jest nowy ciąg komunika-
cyjny. Nie wiem tylko po co, bo stary 
też był wporządku...
 Z naszych informacji wynika że 
chodnik, po którym poruszały się też 

jednoślady, zostanie zastąpiony no-
woczesną trasą rowerową, która bę-
dzie stanowiła część południowej 
magistrali, łączącej Górki Szymo-
na ze stadionem miejskim oraz pro-
wadziła do centrum miasta ulicami 
Świętojańską i Czajewicza. - Budując 
tę trasę zlikwidujemy jednocześnie 
dwa niebezpieczne przejazdy przez 
jezdnię i poprawimy pozostałe, któ-
re uniemożliwiały przejechanie ulicy 
bez zsiadania z roweru – zapowiada 
burmistrz Daniel Putkiewicz. 
 Budowane trasy rowerowe, które w 
przyszłości zostaną połączone w sieć 
oplatającą miasto, uzyskały dofinan-
sowanie unijne, sięgające często nawet 
80 proc. Łącznie udało się gminie po-
zyskać na ten cel aż 6 mln zł. Ścież-
ki w centrum Piaseczna mają powstać 
wiosną przyszłego roku. W ramach 
projektu zostanie wybudowanych aż 
16 km dróg i ścieżek rowerowych, 3 
km pasów rowerowych i ponad 24 
km oznakowanych szlaków w ramach 
sieci Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych. - Chcemy promować ko-
munikację rowerową, więc wkrótce 
czekają nas kolejne duże inwestycje 
– zapowiada burmistrz Putkiewicz. 
- Będziemy poprawiać bezpieczeń-
stwo cyklistów, w tym dzieci. Dlate-
go priorytet będą miały ścieżki ro-
werowe przy drogach powiatowych 
i wojewódzkich, gdzie jest większe 
natężenie ruchu, a samochody jeż-
dżą szybciej. Na drogach lokalnych 
będziemy starali się promować ruch 
rowerowy obrzeżami jezdni. 

TW

Wzdłuż alei Kalin powstaje nowoczesna trasa rowerowa, która 
połączy stadion miejski z Górkami Szymona

W ramach projektu, na który 

udało się zdobyć unijne

dofinansowanie, powstanie 

m.in.  16 km dróg i ścieżek 

rowerowych

R E K L A M A

W mieście powstaje
nowy parking
PIASECZNO Przy dworcu PKP gmina buduje kolejny parking, na którym 
zmieści się ponad 40 samochodów

 - Mimo że w dobie pandemii nasi mieszkańcy rzadziej korzystają z komu-
nikacji zbiorowej, realizujemy to zadanie, bo na terenie miasta brakuje miejsc 
parkingowych – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. Niewielki parking po-
wstaje w miejscu, w którym do niedawna znajdowała się stacja LPG. W tej 
chwili trwają tu intensywne prace brukarskie. Na parkingu zmieści się 41 sa-
mochodów. Oprócz tego zaplanowano trzy miejsca dla osób niepełnospraw-
nych. Koszt inwestycji to niemal 270 tys. zł.

TW



7nr 43 (836)/2020 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

11 wariantów zagospodarowania 
Kolejowej
KONSTANCIN-JEZIORNA Trwają prace zmierzające do przyjęcia planu miejscowego dla tere-

nów w rejonie ulicy Kolejowej. Gmina przeanalizowała już uwagi złożone przez miesz-

kańców do wstępnej koncepcji planu i przedstawiła swoje pomysły, dotyczące zago-

spodarowania tego terenu. Opinie i wnioski dotyczące tych wariantów można składać 

w urzędzie od 5 grudnia do końca roku

 Od miesięcy gmina omawia z 
mieszkańcami pomysły, dotyczące 
zagospodarowania atrakcyjnych te-
renów (około 64 hektarów) za miej-
skim ratuszem. Wiele osób jest prze-
ciwnych planom dopuszczającym 
przy Kolejowej zabudowę wieloro-
dzinną. Oponenci obawiają się, że 
Konstancin straci swój kameralny 
charakter i zostanie totalnie zakor-
kowany. Jednocześnie zaczęły po-
jawiać się różne analizy, dotyczą-
ce liczby mieszkańców, którzy mo-
gliby zamieszkać na nowych osie-
dlach. Niektóre ekspertyzy mówiły, 
że może to być nawet 20 tys. osób. 
 - W mojej opinii to nie są wiary-
godne szacunki – mówi burmistrz 
Kazimierz Jańczuk, który od daw-
na podkreśla, że uzdrowisku po-
trzeba „świeżej krwi”, bo od 11 lat 
w gminie spada liczba mieszkań-
ców. - Z naszych wyliczeń wynika, 
że w tym rejonie miasta zamiesz-
ka w pierwszym etapie około 1200 
osób, zaś w drugim nie więcej niż 
3000 osób – wyjaśnia. 
 Do końca sierpnia mieszkańcy 
mogli składać swoje uwagi do wstęp-
nej koncepcji planu. - Z możliwości 
tej skorzystało sporo osób, wszyst-
kie wnioski zostały już omówio-

ne – oznajmia burmistrz. - Niedaw-
no podaliśmy też 11 wariantów za-
gospodarowania terenu za ratuszem 
w ramach drugiego etapu. Zależy 
nam, aby teraz te wersje zaopiniowali 
mieszkańcy. Na tej podstawie będzie-
my chcieli wypracować założenia do 
ostatecznej koncepcji dla tego terenu 
i stworzyć projekt uchwały.
 Kazimierz Jańczuk nie ukrywa, 
że jest zwolennikiem wprowadze-
nia w planie miejscowym zabudowy 

mieszanej, jedno i wielorodzinnej, 
ale do wysokości 12 m. Ze wszyst-
kimi zaproponowanymi wariantami 
koncepcji planu można zapoznać się 
na stronie internetowej gminy lub w 
siedzibie urzędu przy ul. Piaseczyń-
skiej 77. 17 grudnia o godz. 17 (w 
formie wideokonferencji na platfor-
mie Teams) ma odbyć się spotkanie 
informacyjne dotyczące propono-
wanych rozwiązań.

Tomasz Wojciuk

POWIAT

Mikołajkowy koncert Dobrej Woli
 Stowarzyszenie Dobra Wola zaprasza do wzięcia udziału w Miko-
łajkowo-Gwiazdkowym Koncercie online, który odbędzie się w piątek 
4 grudnia o godz. 17.30. Koncert zastąpi organizowaną każdego roku 
Wigilię Dobrej Woli, która z powodu epidemii nie może się odbyć. Wy-
darzenie będzie transmitowane na youtubie powiatu piaseczyńskie-
go. Wystąpią Iwona Manista-Kutryś (śpiew), Sławomir Kosiński (śpiew, 
gitara), Agnieszka Zdanowska (saksofon, fl et), Weronika Zdanowska 
(skrzypce, śpiew) oraz Katarzyna Kopciuszewska (skrzypce).

TWKONSTANCIN-JEZIORNA

Bezpłatna rehabilitacja
 Fundacja Avalon zaprasza niepełnosprawnych na bezpłatną rehabi-
litację – stacjonarnie i online. Oferta adresowana jest do osób powyżej 
16. roku życia, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności rucho-
wej lub neurologicznej w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Aby 
skorzystać z pomocy należy skontaktować się z recepcją fundacji pod 
numerami (22) 349 97 71, 796 324 328, 531 786 660 lub  mailowo fun-
dacja@fundacjaavalon.pl.

TWGmina kupiła dzieciom 316 laptopów!
 Przejście dzieci na zdalne nauczanie było sporym wyzwaniem dla lo-
kalnych samorządów. Jednym z problemów były braki sprzętowe – nie 
wszyscy uczniowie mieli w domu na wyłączność komputery, niezbędne 
do uczestniczenia w zajęciach. Gmina Konstancin-Jeziorna postanowiła 
przeznaczyć niemal 1 mln zł na zakup laptopów dla najbardziej potrze-
bujących. Kupiono łącznie aż 316 urządzeń. - 17 proc. uczniów otrzymało 
od nas nowe komputery – podkreśla burmistrz Kazimierz Jańczuk.

TW

R E K L A M A

PIASECZNO

Koncert Przepoczwarzenia
 W piątek 4 grudnia w Domu Kultury wystąpi zespół Nic Innego. W życiu jak 
w muzyce są „…zmiany, zmiany, zmiany….”, przemiany, a nawet przepoczwa-
rzenia. Tego wieczoru zespół Nic Innego będzie przepoczwarzać się wiele razy. 
W jaki sposób? W co? Wystarczy dostroić interneto-odbiornik aby się przeko-
nać i chłonąć wrażenia, których razem z Nic Innego dostarczą także zaprosze-
ni goście. To będzie kalejdoskop gatunków muzycznych i ilustracji. Warto obej-
rzeć koncert ludzi oddanych sztuce, scenie i życiowej pasji. Live streaming na 
Facebooku Centrum Kultury w Piasecznie. Początek o godzinie 20.

Tyl.
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Młodzi piłkarze Kosy Konstancin 
awansowali do Centralnej Ligi 
Juniorów
KONSTANCIN-JEZIORNA To bez wątpienia największy sukces lokalnej 
piłki młodzieżowej w ostatnich latach. Chłopcy z rocznika 2006 wygra-
li w niedzielę w Jazgarzewie rewanżowe spotkanie barażowe z MOPS 
Białystok (6:0) i tym samym zakwalifi kowali się do najwyższej junior-
skiej klasy rozgrywkowej w Polsce

 - To historyczny awans naszego klubu w 20. rocznicę jego istnienia – pod-
kreśla Tomasz Citkowicz, trener drużyny z rocznika 2006. - Udowodniliśmy, że 
nie ma rzeczy niemożliwych. Jestem dumny z chłopaków. Wierzę, że nie osią-
gnęli jeszcze kresu swoich możliwości. 
 W grupie A CLJ U-15, która rozpocznie rozgrywki wiosną, będzie rywalizo-
wało 8 drużyn. Jest to elita tego rocznika z czterech województw. Aby do niej 
trafi ć, drużyna Kosy musiała przejść długą i wyboistą drogę. Najpierw wygra-
ła Ekstraligę Mazowsza, potem potwierdziła swoją dominację w barażach. Te-
raz, jako absolutny debiutant, rywalizować będzie z naprawdę markowymi 
zespołami jak Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Polonia Warszawa czy 
Escola Varsovia. - W powiecie piaseczyńskim jeszcze żadna juniorska druży-
na nie awansowała do CLJ – podkreśla Tomasz Citkowicz. Trzon zespołu sta-
nowią wychowankowie, a więc chłopcy z okolic Konstancina, Piaseczna i Jó-
zefosławia, którzy grają ze sobą od 2010 roku. Teraz będą oni mieli okazję po-
kazać się na arenie krajowej. Zwycięzcy czterech grup (A, B, C i D) przechodzą 
do play-off ów, w których będą rywalizować o Mistrzostwo Polski U-15.

TW

Wulgarny debiut
PIASECZNO W Domu Kultury w Piasecznie zainaugurowane zostały Debiuty - nowa pro-

pozycja Centrum Kultury. Jako pierwszy zaprezentował się miejscowej publiczności 

Piotr Olender – zapowiadany jako „błyskotliwy miłośnik ciętej riposty, kina i kobiet o 

perwersyjnej niechęci do wszelkiej maści otaczających go na co dzień kretynów”

 Piaseczyński cykl Debiutów ma 
na celu umożliwienie artystom ama-
torom wystąpienia przed szerszą pu-
blicznością i zaprezentowanie swojej 
twórczości. Sam pomysł jest bardzo 
ciekawy i – wydaje się – potrzebny, 
ale inauguracyjna impreza nie obyła 
się jednak bez pewnych kontrowersji. 
 Współczesna formuła stand-up'u, 
jaką zaprezentował w Domu Kultury 
Piotr Olender, zakłada zwykle obec-
ność czarnego humoru, groteski, ab-
surdu i... wulgaryzmów. Zwłaszcza 
tych ostatnich nie brakowało pod-
czas występu „pozytywnie zachły-
śniętego i zauroczonego Józkiem (Jó-
zefosławiem) czystej krwi Warsza-
wiaka z rozkoszą depczącego wszel-
kie systemowe zasady i wytyczne 
ograniczające wolność jednostki”.
 Piotr Olender odniósł się, mię-
dzy innymi, do historii Polski, okre-
ślając króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego „straszną p...ą”, a ca-
rycę Katarzynę II Wielką „kawałem 
skur....j rury”, ale główna część jego 
wystąpienia poświęcona była rela-
cjom damsko-męskim.
 - Niektóre kobiety dzięki ma-
seczkom powinny mieć łatwiej – od-
niósł się do aktualnej sytuacji epide-
micznej stand-up'er. - Ona zajebiście 
utrudnia robienie loda.
 Publiczność, która co chwila wy-
buchała śmiechem, mogła się rów-
nież dowiedzieć, że „samce dzie-

lą się na samce alfa i beta, czyli 
pi..y”, poznać „przygody” z Tindera 
- „portalu do ruch...a” oraz przeko-
nać się, że „świat jest pełen małych, 
wrednych skur.....ów”.
 Choć występ nie odbiegał od, 
charakterystycznej głównie dla klu-
bów, formuły stand-up'u, to można 
się zastanawiać czy akurat ośrodek 
kultury jest dla podobnych wyda-
rzeń odpowiednim miejscem.
 - Pan Piotr Olender jest mieszkań-
cem Piaseczna i od dłuższego czasu 

starał się wystąpić, zadebiutować, 
głównie przed swoją publicznością. 
Większość biletów była zabezpieczo-
na dla widzów zaproszonych przez 
występującego – mówi Monika Iwa-
now, Specjalista ds. Promocji i Ko-
munikacji w Centrum Kultury w Pia-
secznie. - Od takich właśnie działań 
jest Dom Kultury – wspieraniu lokal-
nych artystów, zespołów czy perfor-
merów. Nie planujemy kolejnych wy-
stępów tego typu w przyszłości.  

Grzegorz Tylec

Piotr Olender zadebiutował w piaseczyńskim Domu Kultury

R E K L A M A
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IV liga

Kolejka 14 - 7-8 listopada

MKS Piaseczno 5-2 AP Marcovia Marki  
Znicz II Pruszków 1-1 Okęcie Warszawa  
Drukarz Warszawa 7-1 Escola Varsovia Warszawa  
KS Raszyn 4-2 Ożarowianka Ożarów Mazowiecki  
Victoria Sulejówek 3-0 Mazur Karczew  
Ząbkovia Ząbki 3-2 Unia Warszawa  
Józefovia Józefów 5-0 Sparta Jazgarzew  

Kolejka 15 - 14-15 listopada

Józefovia Józefów 0-2 MKS Piaseczno  
Sparta Jazgarzew 1-3 Ząbkovia Ząbki  
Unia Warszawa 0-4 Victoria Sulejówek  
Mazur Karczew 0-3 KS Raszyn  
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 1-3 Drukarz Warszawa
Escola Varsovia Warszawa 4-1 Znicz II Pruszków  
Okęcie Warszawa 0-5 AP Marcovia Marki 

Tabela grupy mazowieckiej IV ligi

1.  Ząbkovia Ząbki 15 40 13 1 1 49-14
2.  Victoria Sulejówek 15 38 12 2 1 60-16
3.  Drukarz Warszawa 15 30 9 3 3 42-16
4.  MKS Piaseczno 15 29 9 2 4 36-25
5.  Escola Varsovia Warszawa
  14 22 7 1 6 41-30
6.  Znicz II Pruszków 15 22 6 4 5 23-16
7.  KS Raszyn 14 22 7 1 6 27-26
8.  Mazur Karczew 14 21 6 3 5 18-21
9.  Unia Warszawa 15 18 5 3 7 20-30
10.  AP Marcovia Marki 15 16 4 4 7 23-38
11.  Józefovia Józefów 14 14 4 2 8 16-29
12.  Sparta Jazgarzew 15 12 4 0 11 19-35
13.  Okęcie Warszawa 15 7 2 1 12 11-49
14.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
  15 4 1 1 13 11-51

Liga okręgowa

Kolejka 15 - 7-8 listopada

LKS Chlebnia 4-0 Ursus II Warszawa  
Naprzód Brwinów 1-2 Passovia Pass 
KS Teresin 0-0 Przyszłość Włochy (Warszawa)  
Ryś Laski 0-1Korona Góra Kalwaria  Perła Złotokłos 
0-4 Piast Piastów 
Milan Milanówek 4-1 Sarmata Warszawa  
Laura Chylice 10-0 SEMP Ursynów (Warszawa)  
Grom Warszawa 6-3 Orzeł Baniocha  
GLKS Nadarzyn 3-2 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  

Kolejka 16 - 14-15 listopada

Ursus II Warszawa 0-2 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
Orzeł Baniocha 3-1 GLKS Nadarzyn  

SEMP Ursynów (Warszawa) 0-11 Grom Warszawa  
Sarmata Warszawa 3-7 Laura Chylice  
Piast Piastów 0-2 Milan Milanówek 
Korona Góra Kalwaria 1-0 Perła Złotokłos  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 0-3 Ryś Laski  
Passovia Pass 2-4 KS Teresin  
LKS Chlebnia 4-2 Naprzód Brwinów

Kolejka 17 - 21-22 listopada

Naprzód Brwinów 0-8 Ursus II Warszawa  
KS Teresin 1-2 LKS Chlebnia  
Ryś Laski 4-0 Passovia Pass  
Perła Złotokłos 1-2 Przyszłość Włochy (Warszawa)  
Milan Milanówek 2-1 Korona Góra Kalwaria  
Laura Chylice3-0 Piast Piastów  
Grom Warszawa 1-1 Sarmata Warszawa  
GLKS Nadarzyn 3-0 SEMP Ursynów (Warszawa) 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 0-7 Orzeł Baniocha 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Orzeł Baniocha 17 41 13 2 2 68-24
2.  Laura Chylice 17 41 13 2 2 60-24
3.  Milan Milanówek 17 36 11 3 3 45-17
4.  Korona Góra Kalwaria 17 36 12 0 5 43-24
5.  LKS Chlebnia 16 34 11 1 4 46-22
6.  KS Teresin 17 33 10 3 4 44-27
7.  Grom Warszawa 17 32 10 2 5 57-24
8.  GLKS Nadarzyn 17 26 8 2 7 43-43
9.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  17 26 8 2 7 36-30
10.  Ursus II Warszawa 17 23 7 2 8 48-35
11.  Piast Piastów 17 20 6 2 9 30-50
12.  Ryś Laski 17 18 5 3 9 30-41
13.  Perła Złotokłos 17 17 5 2 10 32-35
14.  Przyszłość Włochy 16 15 4 3 9 22-50
15.  Sarmata Warszawa 17 15 4 3 10 29-46
16.  SEMP Ursynów 17 11 3 2 12 26-70
17.  Passovia Pass 17 8 2 2 13 12-63
18.  Naprzód Brwinów 17 5 1 2 14 1 9 - 6 5

A klasa

Kolejka 12 - 7-8 listopada

UKS Tarczyn 4-1 FC Lesznowola  
Walka Kosów 1-4 Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki  
City Wilanów (Warszawa) 6-5 Jedność Żabieniec  
Progres Warszawa 5-3 Anprel Nowa Wieś  
MKS Polonia Warszawa 5-1 Drukarz II Warszawa 
MKS II Piaseczno 8-0 Świt Warszawa  
Perła II Złotokłos 1-3 GKS Podolszyn  

Kolejka 13 - 14-15 listopada

GKS Podolszyn 4-2 UKS Tarczyn  
Świt Warszawa 1-5 Perła II Złotokłos  
Drukarz II Warszawa 1-3 MKS II Piaseczno  

Anprel Nowa Wieś 0-3 MKS Polonia Warszawa  
Jedność Żabieniec 3-5 Progres Warszawa 
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 0-2 City 
Wilanów (Warszawa)  
FC Lesznowola 11-3 Walka Kosów 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  MKS Polonia Warszawa 13 37 12 1 0 65-6
2.  MKS II Piaseczno 13 27 8 3 2 48-19
3.  City Wilanów  13 27 8 3 2 34-21
4.  Drukarz II Warszawa 13 23 7 2 4 39-24
5.  GKS Podolszyn 13 22 6 4 3 39-21
6.  Perła II Złotokłos 13 21 6 3 4 31-21
7.  FC Lesznowola 13 18 4 6 3 27-23
8.  Progres Warszawa 13 17 5 2 6 34-46
9.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki
  13 17 5 2 6 16-24
10.  UKS Tarczyn 13 15 4 3 6 29-32
11.  Jedność Żabieniec 13 14 4 2 7 33-34
12.  Świt Warszawa 13 10 2 4 7 17-42
13.  Anprel Nowa Wieś 13 4 1 1 11 15-55
14.  Walka Kosów 13 2 0 2 11 15-74

IV Liga kobiet

Kolejka 10 - 7-8 listopada

Pauza: Żbik Nasielsk, KS II Raszyn.
Fuks Pułtusk 0-4 Legia Soccer Schools Warszawa  
Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 1-3 Jantar Ostrołęka  
Ostrovia Ostrów Mazowiecka 18-1 Pogoń Siedlce  

Kolejka 11 - 14-15 listopada

Pauza: KS Wilanów (Warszawa), Ostrovia Ostrów 
Mazowiecka.
Pogoń Siedlce 0-12 Fuks Pułtusk  
Jantar Ostrołęka 8-0 KS II Raszyn  
Legia Soccer Schools Warszawa 5-2 Żbik Nasielsk

Tabela IV ligi kobiet

1.  Jantar Ostrołęka 9 23 7 2 0 45-8
2.  Legia Soccer Schools Warszawa
  9 21 7 0 2 30-17
3.  Fuks Pułtusk 9 17 5 2 2 30-9
4.  KS II Raszyn 9 16 5 1 3 30-27
5.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 
  9 14 4 2 3 37-17
6.  Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock)
  8 10 3 1 4 28-14
7.  GOSiR Piaseczno 8 9 3 0 5 20-16
8.  KS Wilanów (Warszawa) 9 9 3 0 6 14-23
9.  Żbik Nasielsk 9 8 2 2 5 22-24
10.  Pogoń Siedlce 9 0 0 0 9 2-103

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Ograli lidera
SIATKÓWKA, IV LIGA, SPS KONSTANCIN - VOLLEY SKK BELSK DUŻY 3:1 (19:25, 25:23, 26:24, 25:18) W ramach 

piątej kolejki rozgrywek IV ligi Mazowieckiej, siatkarze z Konstancina pokonali aktual-

nego lidera rozgrywek - drużynę Volley SKK Belsk Duży

 Pomimo końcowego sukcesu nie-
dzielny mecz nie rozpoczął się by-
najmniej po myśli gospodarzy. Dość 
nerwowa gra miejscowych skutkowa-
ła tym, że goście zdołali odskoczyć 
na kilka punktów i utrzymać tą prze-
wagę do końca pierwszej odsłony. W 
kolejnych dwóch setach walka była z 
kolei niezwykle wyrównana, a o mini-
malnych zwycięstwach SPS decydo-
wała każdorazowo lepsza końcówka 
w ich wykonaniu. Goście, którzy byli 
wyraźnie podłamani niepowodze-
niem we wcześniejszych odsłonach, 
zaczęli popełniać więcej błędów, co 
było przysłowiową wodą na młyn dla 
siatkarzy z Konstancina. Set czwarty 
przebiegał już pod dyktando gospo-
darzy, co zaowocowało ważnym ligo-
wym zwycięstwem.
 Warto podkreślić, że tego dnia 
szczególnie dobrze funkcjonowa-
ły zarówno obrona, jak i  blok miej-
scowych (tym elementem udało im 
się zdobyć aż 10 punktów). Najlepiej 
punktującym zawodnikiem zespołu 
okazał się atakujący Łukasz Węcłaś, 
który zdobył 18 punktów (16 atakiem 
oraz po jednym blokiem i zagrywką). 
 - Graliśmy z liderem, który nie 
stracił nawet seta - aż do nasze-
go spotkania, więc wyszliśmy moc-
no zmotywowani, aby powalczyć o 
zwycięstwo, choć wiedzieliśmy, że 
nie będzie łatwo – mówi Łukasz Wę-
cłaś. - Dzięki dobrej grze zespołowej 
oraz walce do końca o każdą piłkę 
udało się wygrać za trzy punkty. To 
zwycięstwo bardzo nas podbudowa-
ło i pokazało, że każdy zespół w tej 
lidze jest do ogrania. Celem na ten 
sezon jest walka o awans do trzeciej 
ligi. Nasza gra z meczu na mecz wy-
gląda coraz lepiej, dlatego wierzymy, 
że nam się to uda. 

Tyl.

Tabela IV ligi
1. Bór Regut   5 14 5-0 15-2 408:310
2. Volley SKK Belsk Duży  5 12 4-1 13-4 414:356
3. KS Grom Przytyk  4 10 3-1 11-5 391:328
4. SPS Radmot Jedlińsk  4 9 3-1 9-5 329:278
5. UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 5 8 3-2 11-8 424:425
6. SPS Konstancin Jeziorna  5 8 2-3 10-10 424:443

7. UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki II 5 3 1-4 4-12 351:381
8. GKS Jastrzębia  5 2 1-4 4-14 366:440
9. Promotor Gózd  4 0 0-4 1-12 213:322
10. GKS YABU Sadownik Błędów 2 0 0-2 0-6 113:150

Dobre starty naszych pływaków
PŁYWANIE W listopadzie odbyły się zawody fi nałowe z cyklu Grand Prix 
WMOZP dla rocznika 2007. Barw MKS Piaseczno broniła na nich pięcio-
osobowa reprezentacja
 Najlepiej spośród naszych młodych 
pływaków zaprezentowała się Oliwia 
Przybylska, która znacznie pobiła swoje 
rekordy życiowe. Świetny występ na 200 
metrów stylem grzbietowym  zapewnił jej 
drugie miejsce wśród najlepszych grzbie-
cistek na Mazowszu. Do tego utalentowa-
na zawodniczka dorzuciła jeszcze wygraną 
na 200 metrów stylem klasycznym i srebro 
na 200 metrów stylem zmiennym. Uzyska-
ne czasy uplasowały ją na piątym miejscu 
w Polsce w roczniku 2007 – zarówno w sty-
lu klasycznym, jak i grzbietowym.
 Julia Ignaczak na 50 metrów żabką 
pierwszy raz złamała z kolei granicę 40 se-
kund (38 sekund), a swój rekord pobiła również na 200 metrów, co dało jej ósme lokaty. Ży-
ciówki na dystansach sprinterskich zanotowali również Olek Kochan i Szymon Jadowski.

Tyl.

Porażka na koniec roku
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, SPARTA JAZGARZEW – ZĄBKOVIA ZĄBKI 1:3 Choć 
gospodarze, z powodu koronawirusa w zespole, starali się przełożyć to 
spotkanie, to MZPN się na to nie zgodził i trzeba było się zmierzyć z li-
derem czwartej ligi z poważnymi osłabieniami kadrowymi

 Wszystkie cztery gole w tym spotkaniu padły już w pierwszej połowie me-
czu. Faworyzowani goście (a konkretnie Tomasz Sieński) szybko strzelili bram-
kę z rzutu karnego, po ewidentnym faulu. Kilka minut później Sparta zdołała 
jednak wyrównać. Po dobrej, zespołowej akcji Jan Krawczyk znalazł się z piłką 
w polu karnym, efektownie minął dwóch rywali i strzelił precyzyjnie w boczną 
siatkę. Niestety remis nie trwał długo i po szybkim kontrataku oraz złej organi-
zacji defensywy miejscowych, Ząbkovia ponownie wyszła na prowadzenie za 
sprawą Damiana Świerblewskiego. Goście ustalili wynik meczu w 43. minucie, 
strzelając gola z rzutu rożnego. Do siatki trafi ł tym razem Piotr Augustyniak. Po 
zmianie stron lider mocno przycisnął Spartę, ale bramki – także za sprawą do-
brze dysponowanego w bramce Huberta Ihnatowicza – już nie padły.
 - Z przebiegu meczu Ząbkovia była lepszą drużyną i zasłużyła na zwycię-
stwo – przyznaje Jan Krawczyk, napastnik Sparty Jazgarzew. - A my musimy 
teraz w każdym spotkaniu walczyć o punkty, bo są nam niezbędne jak tlen.

Tyl.

Piaseczno najlepsze
w Kobyłce
PIŁKA NOŻNA Znakomicie zaprezentowali się młodzi piłkarze MKS-u 
Piaseczno z rocznika 2010 na bardzo mocno obsadzonym turnieju Wi-
cher Cup 2020 w Kobyłce

 W zmaganiach udział wzięło 21 zespołów, podzielonych na trzy grupy po 
siedem zespołów, które zaproszone zostały z różnych regionów Polski. Tur-
niej rozgrywany był równolegle na dwóch boiskach ze sztuczną nawierzch-
nią oraz dwóch o naturalnej nawierzchni. W Kobyłce można było zobaczyć ta-
kie zespoły jak: Znicz Pruszków, Polonia Warszawa, AP TOP 54 Biała Podlaska, 
Legionovia, Ursus Warszawa, Delta Warszawa i wiele innych czołowych dru-
żyn w tej kategorii wiekowej.
 Podopieczni trenera Jarosława Ludwiniaka już w fazie eliminacyjnej poka-
zali się z bardzo dobrej strony, zajmując w swojej grupie eliminacyjnej drugie 
miejsce (premiowane awansem do fazy fi nałowej), wygrywając cztery mecze, 
jeden remisując i przegrywając ostatnie spotkanie. Do fazy fi nałowej awanso-
wały po dwa najlepsze zespoły z trzech grup. Tu Biało-Niebiescy zaprezento-
wali się jeszcze lepiej, wygrywając cztery mecze i jeden remisując, co zapew-
niło im pierwsze miejsce w klasyfi kacji końcowej.

Tyl.

Wicher Cup 2020
 
Faza eliminacyjna:
MKS Piaseczno - ŁKS Łochów  3:0 
MKS Piaseczno - MKS Polonia Warszawa 4:1
MKS Piaseczno - Wicher Kobyłka  2:1
MKS Piaseczno - KS Zwar W-wa 1:1
MKS Piaseczno - AP Perełki Puławy 5:0
MKS Piaseczno - Juventus  Academy Warszawa 1:2
 
Faza fi nałowa:
MKS Piaseczno - Znicz Pruszków  1:0
MKS Piaseczno  - Juventus  Academy Warszawa 1:1

MKS Piaseczno - K.S Delta Warszawa 3:1
MKS Piaseczno  - AP TOP-54 Biała Podlaska 3:1
MKS Piaseczno  - WNS Łódź 4:1
 
Klasyfi kacja końcowa:
1. MKS Piaseczno
2. Znicz Pruszków
3. K.S Delta Warszawa
4. Juventus Academy Warszawa
5. WNS Łódź
6. AP TOP-54 Biała Podlaska



Nadaj 
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DAM PRACĘ

Firma Norwa Plants Sp. z o. o w Piasecznie zatrudni na 
umowę o pracę do laboratorium produkcji roślin : męż-
czyznę do obsługi produkcji, elektryka z uprawnienia-
mi SEP min 1KW, pomocnika elektryka bez uprawnień. 
Kontakt 22 756 20 65, mail kadry@norwa.eu

Zatrudnię osobę do rybiarni w Konstancinie (Stara Pa-
piernia). Wymagane doświadczenie w handlu i dobry 
kontakt z klientem. Bardzo dobre warunki pracy. CV pro-
szę wysłać na adres: praca.houseoffish@gmail.com

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

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

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

ZATRUDNIĘ EKSPEDIENTKĘ Z DOŚWIADCZENIEM DO 
SKLEPU SPOŻYWCZEGO W PIASECZNIE TEL 600 803 
611 LUB 602 743 436

Zatrudnię kierowcę kat. B z Piaseczna na pół etatu, trans-
port Warszawa i okolice, tel. 605 129 453

BABIK TRANSPORT zatrudnię mechanika samochodów 
ciężarowych . Praca w Górze Kalwarii . 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 - zatrudnimy kierowcę z doświadcze-
niem na trasy międzynarodowe. Tel 600 065 813

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

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

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

Zatrudnię portiera do magazynu w Kawęczynie. Najchęt-
niej emeryt lub rencista Praca zmianowa. Tel. 22 715 52 68

Mechanika samochodowego ze znajomością wulkanizacji 
Prażmów tel. 780 159 145

Zatrudnię do sklepu spożywczego w Jeziórko przy stacji 
PKP Ustanówek. Tel  602 512 677

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

Zatrudnię brukarzy 602-335-067

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

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

Praca w remontach i wykończeniach. Stawka 17-25zł na 
godzinę tel. 604 972 900

SZUKAM PRACY 

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

KUPIĘ

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

AUTO - MOTO SPRZEDAM

Toyota Yaris 1.3, 2003 r., 4 tys zł,  tel. 606 406 363

AUTO - MOTO KUPIĘ

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

Skup aut, tel. 515 018 430

Każdy, uszkodzony, cały, tel. 789 432 021

Kasacja Skup Aut tel. 508 206 738

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

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

36 m kw. umeblowane, 2 pokoje, Piaseczno, Kusociń-
skiego, tel. 601 213 555

Mieszkanie 58 m kw., parter, 2 pokoje z kuchnią, Piasecz-
no, ul. Warszawska 37, tel. 518 750 030

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

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

2 budynki biurowe w centrum Piaseczna pod wszel-
kiego rodzaju działalność gospodarczą 1. 426 m2, 2. 
600 m2 + garaż, podziemny, winda. Miejsca parkingo-
we wokół budynków. tel. 509 703 083

Mieszkanie 30 m kw.  w Piasecznie ul. Kusocińskiego, 
tel. 609 209 879, 692 487 422

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

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

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

USŁUGI

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

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

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

Opróżnianie garaży, mieszkań, utylizacja mebli, sprząta-
nie posesji, tel. 669 623 443

Dachy tel. 601 310 413

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Czyszczenie dachów i rynien tel. 889 105 476

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Elektryk, tel. 666 890 886

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

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

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

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

GŁADZIE, MALOWANIE, tel. 728 890 101

PODDASZA, K/G, tel. 728 890 101

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ, CHWA-
STAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

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

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Fachowe układanie glazury i terakoty, tel. 514 516 529

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

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

Kominy, rynny, naprawy, tel. 798 836 860

Ocieplanie budynków, tel. 609 828 998

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Malarskie tanio tel. 501 976 533, 22 727 77 47

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

Glazura, terakota, remonty. Tel. 694 126 583

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi tel. 519 874 891

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

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

Remonty, malowanie, tel. 510 128 912

Cyklinowanie, schody, tel. 510 128 912

 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 

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

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

ZDROWIE I URODA 

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

ODDAM

Choinki duże, mogą być do kościołów, tel. 605 129 453

MATRYMONIALNE

Samotny Pan, 42 lata poszukuje katoliczki do stałego 
związku w wieku 30-40 lat, tel. 571 37 31 18 

Poznam panią 52 – 63 lat, tel. 515 264 068
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Indywidualna opieka nad dziećmi, Piaseczno, 
kwalifikacje, tel. 571 373 118

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

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

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

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

Wulkanizatora z doświadczeniem do punktu wymiany 
opon w Chylicach, tel. 510 200 152, 510 200 151

Piekarnia zatrudni kierowcę, piekarza (ciastowy, pie-
cowy, stołowy) oraz osobę chętną do przyuczenia, 
tel. 663 044 036

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

Podnajmę stanowisko fryzjerskie w salonie w Piasecz-
nie, tel. 692 488 278

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

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury, 
tel. 600 254 705

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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AKTUALNOŚCI

P R O M O C J A

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, 
Piaseczno, 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,

Czy w centrum miasta 
powstanie nowy komisariat?
GÓRA KALWARIA Komendant Stołeczny Policji zwrócił się do gminy z prośbą o przekaza-

nie działki, na której mógłby powstać nowy komisariat. Obecny nie spełnia już bo-

wiem obowiązujących standardów. Władze Góry Kalwarii postanowiły wyjść naprze-

ciw oczekiwaniom mundurowych

 Nowy komisariat miałby zostać 
wybudowany na koszt państwa, jed-
nak policja potrzebuje działki, na 
której mogłaby go postawić. Naj-
lepiej, jeśli ta nieruchomość była-
by zlokalizowana w centrum mia-
sta. Władze gminy zaproponowały 

zatem przekazanie trójkątnej parce-
li o powierzchni około 7000 m kw. u 
zbiegu ulic Budowlanych i Wiejskiej. 
Do tej pory nie było pomysłu na jej 
zagospodarowanie. - W naszej opinii 
to dobra lokalizacja dla komisariatu, 
ponieważ działka jest odpowiednio 
skomunikowana, a ponadto znajdu-
je się w pobliżu najszybciej rozwija-
jącej części miasta – tłumaczy bur-
mistrz Arkadiusz Strzyżewski.
 Jednak urząd gminy, w zamian 
za przekazanie działki, oczekuje od 
Skarbu Państwa pewnej przysługi. 
W centrum Góry Kalwarii znajduje 
się inny teren o podobnej wielkości, 

który gmina pozyskała pod koniec 
lat 90., ale ma niewielkie możliwości 
jego wykorzystania. Jest to dawna 
działka powojskową przy ulicy Do-
minikańskiej, która może być prze-
znaczona wyłącznie na tereny zielo-
ne i drogi dojazdowe. Gmina chce, 
aby Skarb Państwa zdjął z tej dział-
ki cel darowizny. Wówczas będzie 
można ją zabudować (teraz znajdu-
je się tu skwer, parking i tymczaso-
we pawilony). Gmina nie ukrywa, że 
chciałaby wybudować w tym miej-
scu reprezentacyjną pierzeję.

 Już przygotowano odpowiednie, 
trójstronne porozumienie, pozy-
tywnie zaopiniowane przez starostę 
Ksawerego Guta. Teraz wszyscy cze-
kają na zgodę wojewody, który zde-
cyduje czy plan gminy będzie mógł 
zostać wcielony w życie.  – To poro-
zumienie daje nam szansę zagospo-
darowania eksponowanego miej-
sca w samym sercu miasta, a jedno-
cześnie jest szansą na poprawę bez-
pieczeństwa mieszkańców – uważa 
burmistrz Arkadiusz Strzyżewski.

TW

W oczekiwaniu na decyzję wojewody gmina zleciła wykonanie 
koncepcji zagospodarowania przestrzeni wzdłuż ul. Dominikańskiej

Gmina jest gotowa przekazać 

policji działkę pod komisariat, 

ale oczekuje od Skarbu Pań-

stwa decyzji, umożliwiającej 

wybudowanie w centrum re-

prezentacyjnej pierzei

Jest decyzja GDOŚ w sprawie 
nowego przebiegu drogi 721!
POWIAT Tydzień temu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wy-
dał decyzję dotyczącą odwołań, które wpłynęły po wydaniu w 2018 
roku  przez RDOŚ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla no-
wej drogi 721. GDOŚ nie znalazł przyczyn, które uzasadniłyby uchyle-
nie zaskarżonej decyzji RDOŚ

 Jest to kluczowa decyzja, która spowoduje odblokowanie tej jakże waż-
nej inwestycji. Teraz będzie można dokończyć projektowanie drogi, która po-
łączy ulicę Mleczarską w Piasecznie z węzłem Lesznowola na budowanej Pu-
ławskiej Bis i drogą krajową nr 7 w Nowym Sękocinie na terenie gminy Raszyn. 
 W czerwcu 2018 roku RDOŚ wydał dla drogi decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Od tej decyzji odwołało się 8 podmiotów. Sprawa utknę-
ła w GDOŚ, który właśnie zakończył ją rozpatrywać. W swej decyzji GDOŚ 
doprecyzował nieco warunki środowiskowe dla inwestycji określone przez 
RDOŚ oraz odniósł się do ww. odwołań. Jednym ze składających je podmio-
tów była spółka Centrobud ze Starej Iwicznej. Zawnioskowała ona o zweryfi -
kowanie układu komunikacyjnego w sąsiedztwie jej aktualnej siedziby pod-
nosząc, że nowa droga 721 pogorszy m.in. warunki życia na terenie fi rmy i 
spowoduje konieczność usunięcia części starodrzewu. Wątek zmiany układu 
komunikacyjnego, i związanych z tym uciążliwości, pojawił się także w innych 
odwołaniach. Przed wydaniem przez GDOŚ decyzji rozstrzygającej dwa pod-
mioty skorzystały z możliwości odwołania przywołując kolejne argumenty, 
mające przyczynić się do podważenia decyzji RDOŚ. Jeden z nich dotyczył 
tego, że nowa droga 721 przetnie szlak... Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej, 
która będzie zmuszona zmienić swoją trasę.
 Po skrupulatnym przeanalizowaniu wszystkich podnoszonych argumen-
tów GDOŚ nie znalazł przyczyn, które uzasadniałyby uchylenie zaskarżonej 
decyzji RDOŚ. 

TW
R E K L A M A



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

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


