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Centrum miasta w nowej odsłonie?
PIASECZNO Radni upoważnili burmi-

strza do zakupu dwóch nieruchomo-

ści w centrum miasta. Dzięki temu 

gmina będzie dysponowała kwarta-

łem zlokalizowanym między urzę-

dem gminy, rynkiem a parkiem miej-

skim. - Daje to nam możliwość kom-

pleksowego zagospodarowania tego 

terenu – uważa Daniel Putkiewicz

Co dalej z 727?
PIASECZNO Ruszyły konsultacje społeczne w spra-

wie zmian oferty transportu publicznego w pół-

nocno-zachodniej części gminy. Dotycząc one 

przede wszystkim linii 727. Rozważane są trzy 

warianty jej przebiegu. Swoje zdanie dotyczące 

przedstawionych propozycji mieszkańcy mogą 

wyrazić do 20 października
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Na spacer z marihuaną
 W poniedziałek po południu w rejonie ulicy Orężnej policjan-
ci zatrzymali niespełna 19-letniego chłopaka, który miał przy sobie 
14 gramów marihuany. Mieszkaniec Uwielin odpowie za posiadanie 
środków odurzających. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. 

R E K L A M A

K O N D O L E N C J E

Przez psa trafi ł do więzienia
 We wtorek do sklepu przy ulicy Julianowskiej wszedł 53-letni męż-
czyzna z psem. Pies, który był bez kagańca, zniszczył towar o wartości 
około 20 zł. Jako że właściciel nie chciał pokryć strat, na miejsce zosta-
ła wezwana policja. Okazało się, że 53-latek jest poszukiwany, ponie-
waż sąd skazał go na karę roku bezwarunkowego pozbawienia wolno-
ści, której mężczyzna nie zamierzał odbyć. Poszukiwany trafi ł już do za-
kładu karnego, a jego psem zaopiekował się kolega.

Centrum miasta w nowej odsłonie?
Taki jest plan burmistrza
PIASECZNO Radni upoważnili burmistrza do zakupu dwóch nieruchomości w centrum 

miasta. Dzięki temu gmina będzie dysponowała kwartałem zlokalizowanym między 

urzędem gminy, rynkiem a parkiem miejskim. - Daje to nam możliwość kompleksowe-

go zagospodarowania tego terenu – uważa Daniel Putkiewicz

 Pierwsza działka, na której za-
kup zgodzili się radni, ma po-
wierzchnię 987 m kw. i znajdu-
je się przy ulicy Zgoda, przylegając 
do nieruchomości stanowiącej wła-
sność gminy. Radni dowiedzieli się, 
że przedmiotową działką jest spore 
zainteresowanie osób prywatnych. 
Dlatego jednogłośnie zgodzili się 
na jej zakup. Podobnie było z drugą 
nieruchomością przy ul. Sierakow-
skiego (obok parkingu). Tu jednak 
różnica jest taka, że działka o pow. 
1523 m kw. jest zabudowana – stoi 
na niej zabytkowa kamienica. 

 

 - Obydwie działki sąsiadują z 
terenami gminy – podkreślił bur-
mistrz. - Dzięki temu zakupowi 
obszar od kanału Perełki, aż do ul. 
Warszawskiej będzie znajdował się 
w naszej gestii. Ten teren oraz re-
jon ul. Nadarzyńskiej może mieć 
za jakiś czas istotne znaczenie dla 
całego centrum. Będziemy mogli 
nadać mu taki charakter, jakiego 
oczekują mieszkańcy. 
 Daniel Putkiewicz nie kryje, że 
jego marzeniem jest stworzenie za 

jakiś czas centrum miasta z praw-
dziwego zdarzenia z usługami, 
miejskim teatrem czy podziemny-
mi parkingami. - A konkurencja nie 
śpi – przypomniał burmistrz, wy-
jaśniając że trwają przymiarki za-
równo do budowy nowego osiedla 
na terenie byłej zajezdni trolejbu-
sowej, jak i zagospodarowania kil-
kunastu hektarów przy ul. Puław-

skiej, po KPGO Mysiadło, których 
sprzedaż planuje gmina Leszno-
wola. - Nabycie działek w centrum 
stworzy nam zupełnie nowe możli-
wości – dodał na zakończenie Da-
niel Putkiewicz. - To bardzo atrak-
cyjna przestrzeń, dzięki której nasze 
miasto może zmienić się na lepsze.

Tomasz Wojciuk

Jak gmina kupi przedmiotowe nieruchomości, uzyska prawa 

do całego kwartału w ścisłym centrum miasta

Radni byli zgodni co 

do tego, że zakup 

działek ma sens

Powstanie mini 

Centrum 

Nauki Kopernik

PIASECZNO

 Pierwsze takie centrum zo-
stało otwarte 20 września w 
Piotrkowie Trybunalskim. Wów-
czas okazało się, że na ministe-
rialną dotację umożliwiającą 
utworzenie podobnego miej-
sca załapało się także Piaseczno. 
Mini centrum nauki ma powstać 
na terenie biblioteki w Centrum 
Edukac yjno - Multimedialnym 
przy ul. Jana Pawła II w Piasecz-
nie. Od 2022 roku ma rozpocząć 
się montaż wyposażenia. 
 - Celem tego projektu jest 
zainteresowanie dzieci nauką 
oraz inspirowanie ich do wła-
snych odkryć i eksperymento-
wania – mówi Łukasz Załęski, 
dyrektor biblioteki publicznej w 
Piasecznie.

TW

Skradziono nissana
 W nocy z wtorku na środę między godz. 19.30, a 5.50 w rejonie ulicy 
Julianowskiej skradziono czarnego nissana qashqai z 2019 roku o war-
tości około 90 tys. zł. Policja prosi o kontakt osoby, które widziały mo-
ment kradzieży lub mają jakieś informacje na temat sprawców. 

Znów amfetamina
 We wtorek po południu w Wólce Kozodawskiej zatrzymano 22-latka z 
działką amfetaminy. Mężczyzna był poszukiwany w celu doprowadzenia 
do aresztu śledczego nakazem wydanym przez sąd w Jastrzębiu Zdroju. 

Wolał zapłacić grzywnę niż trafi ć do więzienia
 W Piasecznie w ręce funkcjonariuszy wpadł 42-latek, który nie uiścił 
kary grzywny, na którą został skazany. W związku z tym policjanci chcie-
li przewieźć go do aresztu. Mężczyzna poinformował dzielnicowych, że 
wpłaci pieniądze. Po dokonaniu wpłaty został zwolniony do domu.

TARCZYN

Odpowie za kradzież
 W poniedziałek po południu w Kruszewie zatrzymano 32-latka, 
który kilka dni wcześniej ukradł modulator o wartości 4900 zł. Męż-
czyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze.

LESZNOWOLA

Po służbie przyłapał dwóch Gruzinów
 We wtorek po południu, podczas robienia zakupów w Biedron-
ce przy alei Krakowskiej, policjant po służbie zauważył dwóch Gruzi-
nów, kradnących artykuły spożywcze. Mężczyźni jak gdyby nigdy nic 
przekroczyli linię kas i udali się w kierunku samochodu. Wówczas zo-
stali obezwładnieni i zatrzymani. Na miejsce wezwano policję. 33-la-
tek i jego o trzy lata starszy kompan odpowiedzą za kradzież, za co 
grozi im do 5 lat więzienia. Wszystko wskazuje na to, że już wcześniej 
dopuszczali się podobnych występków. 

URSYNÓW

Nie miał maseczki, trafi ł do aresztu
 Policjanci zwrócili uwagę czterem mężczyznom, siedzącym bez 
maseczek na klatce schodowej bloku przy ul. Braci Wagów. Kiedy za-
częli ich legitymować, jeden z mężczyzn wyraźnie się ożywił. 41-latek 
zaczął ubliżać jednej z policjantek, po czym wyjął z kieszeni puszkę 
piwa. Jako, że nie reagował na żadne polecenia, został zatrzymany i 
trafi ł na komendę. Usłyszał zarzut znieważenia policjantów za co gro-
zi mu do roku pozbawienia wolności. 

Bajkowa Niedziela

PIASECZNO

 W niedzielę 26 września w Domu Kultury w Piasecznie będzie można 
obejrzeć „Kota w butach” autorskiego teatru Młodego Widza. Początek o go-
dzinie 14 i 16. Wstęp: 15 złotych. Spektakl o 16 dostępny będzie również onli-
ne - live na FB Centrum Kultury w Piasecznie.

Tyl.

Malarstwo Anny Connolly

LESZNOWOLA

 W niedzielę 26 września  w Galerii Pasaż w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle 
odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Anny Connolly. Z koncertem wernisa-
żowym wystąpi duet Ojciec i Syn. Początek o godzinie 17. Wstęp wolny.

Tyl.
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Ważne ulice wkrótce będą jak nowe
GÓRA KALWARIA Już za kilka tygodni rozpocznie się przebudowa kilku ulic w Górze Kalwarii, których na-

wierzchnia jest daleka od ideału. Modernizację przejdą m.in. ulice Wojska Polskiego, Dominikańska i Pijar-

ska. Roboty zakończą się wiosną przyszłego roku i pochłoną 5,4 mln zł
 Zmodernizowane zostaną byłe 
już drogi krajowe. Gmina chce tak 
skoordynować prace, aby uniknąć 
całkowitego zamykania ulic. Trwa 
ustalanie nowej, tymczasowej or-
ganizacji ruchu. I tak na pierwszy 
ogień (w drugiej połowie paździer-
nika) ma pójść odcinek byłej drogi 
krajowej nr 79 od węzła „Kąty” na 
obwodnicy do ul. Tęczowej w Mi-
kówcu. Wykonawca zacznie od jego 
frezowania, czyli zrywania istnieją-
cej nawierzchni. Następnie zostanie 
ułożony nowy asfalt. 
 Podobne prace, jeszcze w tym 
roku, mają zostać wykonane na ul. 
Grójeckiej oraz alei Wyzwolenia  
od węzła „Marianki” do wjazdu na 
most na Wiśle, ale z pominięciem 
ronda im. Kazimierza Górskiego. 
 Robotami objęta będzie również 
ulica Wojska Polskiego. Najpóźniej, 
bo prawdopodobnie dopiero w mar-
cu i kwietniu, nowa nawierzchnia zo-
stanie ułożona na ul. Dominikańskiej 
i Pijarskiej (od ronda Górskiego do 
wiaduktu kolejowego). Wcześniej fir-
ma realizująca kontrakt przebuduje 
chodniki wzdłuż tych ulic. Wykonaw-

ca deklaruje, że jeśli pozwoli na to po-
goda, prace brukarskie będą prowa-
dzone już od początku grudnia. 
 Burmistrz Arkadiusz Strzyżew-
ski nie kryje swej radości w związku 
z planowanym zadaniem, a zwłasz-
cza modernizacją trzech kilometrów 
dróg w ścisłym centrum miasta. 
 - Dziękuję mieszkańcom za cier-
pliwość i przepraszam, że tak długo 
to trwało, ale wcześniej musieliśmy 

wykonać szereg skomplikowanych i 
czasochłonnych prac – mówi. - Wy-
budowaliśmy od nowa kanalizację 
sanitarną i osobną deszczową, ma-
gistralę wodociągową, sieć światło-
wodową do kamer monitoringu oraz 
ukryliśmy pod ziemią kable energe-
tyczne, co pozwoliło na postawienie 
nowych, stylowych latarni – wylicza. 

Tomasz Wojciuk

Gmina sprzedaje grunty 
po KPGO Mysiadło
LESZNOWOLA Podczas czwartkowej sesji rady gminy radni zgodzi-

li się na zbycie trzech niezabudowanych nieruchomości o łącznej po-

wierzchni prawie 14 ha, położonych w obrębie KPGO Mysiadło. Wcze-

śniej rada gminy wyraziła zgodę na sprzedaż ponad 9,5-hektarowej 

działki położonej wzdłuż ulicy Puławskiej

 W uzasadnieniu podjętej w czwartek uchwały czytamy, że sprzedaż nie-
ruchomości ma odbyć się na drodze przetargu ustnego nieograniczonego i 
jest podyktowana potrzebą pozyskania środków fi nansowych do budżetu w 
celu realizacji między innymi zadań inwestycyjnych. Zlecono już przygotowa-
nie operatów szacunkowych, które pozwolą określić rzeczywistą wartość nie-
ruchomości. Jaką kwotę jest w stanie uzyskać gmina za 1 m kw. ziemi w Mysia-
dle? Nieofi cjalnie mówi się, że nie powinno to być mniej niż 1000 zł (za hektar 
wychodzi wówczas 10 mln zł). Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budżet 
gminy może zasilić całkiem pokaźna suma. Mówi się, że część z tych pieniędzy 
mogłoby zostać przeznaczone na dokończenie Centrum Edukacji i Sportu w 
Mysiadle, obok którego – co ciekawe - znajdują się sprzedawane działki. 

TW

Trwa konserwacja sarkofagu biskupa Wierzbowskiego

GÓRA KALWARIA

 Pracom konserwatorskim poddano mumię biskupa i wyposażenie grobo-
we. Kilka dni temu w kościele Na Górce naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu opowiedzieli o zakresie robót. Okazuje się, że założy-
ciel Góry Kalwarii miał na sobie kilka kompletów szat. Na ornat, w którym po-
chowano hierarchę, nakładano kolejne warstwy odzienia wraz ze zmianą tru-
mien. W sumie na mumii jest ponad 20 elementów odzieży. Odnowiony sar-
kofag ma wrócić do Góry Kalwarii za około dwa miesiące. 

TW
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Zagłosuj na budżet obywatelski 
Mazowsza! Te projekty są tuż obok nas
POWIAT Można już głosować na najciekawsze projekty zgłoszone do Budżetu Obywatel-

skiego Mazowsza. Wśród nich jest kilka interesujących pomysłów podnoszących bez-

pieczeństwo i jakość życia mieszkańców na terenie powiatu piaseczyńskiego

 W tym roku na zrealizowanie 
projektów, które otrzymają najwię-
cej głosów, samorząd Mazowsza 
przeznaczył aż 25 mln zł. Głoso-
wanie potrwa do 10 października i 
warto wziąć w nim udział, bo aż 11 
projektów o wartości prawie 3,7 mln 
zł pochodzi z regionu warszawskie-
go zachodniego, w tym trzy z terenu 
powiatu piaseczyńskiego. 
 Pierwszy projekt, który szczegól-
nie może zainteresować mieszkań-
ców gminy Góra Kalwaria dotyczy 
budowy chodnika w Moczydłowie 
od osiedla „rezydencja” do wiaduk-
tu kolejowego (ponad 90 tys. zł). 
 Drugie zadanie, które ma szansę 
doczekać się realizacji, znajduje się 
na terenie gminy Tarczyn. Chodzi o 
doświetlenie czterech przejść dla pie-
szych w ciągu drogi wojewódzkiej 
876 (wartość zadania to 220 tys. zł). 
 Trzeci projekt jest zdecydo-
wanie największy, ale też najbar-
dziej kosztowny (0,5 mln zł). Ma 
polegać na budowie aktywnych 
przejść dla pieszych na niebez-
piecznej drodze wojewódzkiej nr 
721 w Lesznowoli. Takich aktyw-
nych przejść na odcinku od Mag-
dalenki do Starej Iwicznej miało-
by w sumie powstać aż 9, w tym 
przy skrzyżowaniu Słonecznej z 
Graniczną, Gąsek, Żytnią, Jed-
ności, Kielecką, Kolejową i Nową. 
Wszystkie przejścia zostaną od-

powiednio oznakowane i doświe-
tlone, co ma przyczynić się do po-
prawy bezpieczeństwa. 
 Do drugiej edycji Budżetu Oby-
watelskiego Mazowsza mieszkańcy 
zgłosili w sumie 252 projekty, z któ-
rych pozytywną weryfikację prze-
szło 114. Oprócz projektów lokal-
nych, na które można oddawać swo-
je głosy za pośrednictwem internetu 
lub w siedzibie urzędu marszałkow-
skiego (także jego delegaturach), 
wyłoniono również 29 projektów 
ogólnowojewódzkich o wartości po-

nad 8 mln zł, na które również moż-
na osobno głosować. 
 – W porównaniu z pierwszą edycją 
budżetu, w tym roku poddajemy pod 
głosowanie więcej projektów. Liczy-
my, że liczba głosujących przekroczy 
50 tysięcy  – mówi  Sara Michalska 
z urzędu marszałkowskiego. Projekty 
wybrane przez mieszkańców (wyniki 
zostaną ogłoszone do 15 październi-
ka) zostaną zrealizowane przez samo-
rząd województwa w 2022 roku.

Tomasz Wojciuk

Jeden z projektów przewiduje budowę przejść 

dla pieszych na drodze 721, od Starej Iwicznej do Magdalenki

Zasłużeni dla gminy
GÓRA KALWARIA Podczas sesji rady miejskiej radni podjęli uchwały o 

przyznaniu tytułu Zasłużony dla Góry Kalwarii dwóm mieszkańcom od 

lat działającym dla dobra lokalnej społeczności

 Pierwszym z wyróżnionych odznaczeniem mężczyzn jest  73-letni miesz-
kaniec Tomic, Janusz Utrata. To honorowy dawca krwi, który w ciągu przeszło 
40 lat oddał prawie 47 litrów tego życiodajnego płynu. Był wielokrotnie od-
znaczany za działalność w klubach krwiodawstwa, a w 2008 roku zaczął pro-
wadzić akcje, podczas których można było oddawać krew. – Janusz Utrata 
przez cztery dekady  bezinteresownie oddawał drugiemu człowiekowi  cząst-
kę siebie – mówił podczas sesji burmistrz Arkadiusz Strzyżewski. - Rozwijał 
także oraz promował honorowe krwiodawstwo na naszym terenie.
 O przyznanie medalu drugiemu z zasłużonych, Zbigniewowi Fudalskie-
mu, do kapituły zwróciło się Towarzystwo Miłośników Góry Kalwarii i Czerska, 
w którym ten znany rękodzielnik działa od 22 lat. Jego sylwetkę przedstawiła 
Aleksandra Fedynicz-Komosa, przewodnicząca rady miejskiej. Kunszt 79-lat-
ka, odlewnika z Karoliny, znany jest w całej Polsce. Był on wykonawcą licznych 
pomników oraz tablic pamiątkowych. Kilka z nich, upamiętniających posta-
ci i wydarzenia historyczne, bezpłatnie przekazał lokalnej społeczności. To w 
jego pracowni powstało także popiersie Józefa Piłsudskiego, przed którym 
odbywają się uroczystości patriotycznej w Górze Kalwarii.

TW
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Piknik promujący postawy przedsiębiorcze 
w Suchostrudze zakończył lato w Gminie Tarczyn
 O tym, że warunkiem dobrej 
zabawy ważna jest pogoda ducha 
przekonali się mieszkańcy Gminy 
Tarczyn, którzy wspaniale bawi-
li się na pikniku w Suchostrudze. 
Podczas pikniku promującego po-
stawy przedsiębiorcze mieszkańcy 
mogli spotkać się i wspólnie zasię-
gnąć wiedzy na temat rozwoju za-
wodowego, w tym pozyskania środ-
ków w ramach podejmowania dzia-
łalności gospodarczej przez osoby 
bezrobotne, zarejestrowane w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Pia-
secznie. A chętni mieli możliwość 
zaszczepienia się w specjalnie zor-
ganizowanym punkcie szczepień.
 Organizatorem pikniku była 
Gmina Tarczyn. Samorząd gmi-
ny reprezentowali: Mirosław Fa-

liszewski Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tarczynie, Grzegorz 
Augustynowicz Radny Gminy Tar-
czyn, Barbara Galicz Burmistrz 
Tarczyna, Małgorzata Nowaczyń-
ska Wiceburmistrz Tarczyna, El-
wira Młoźniak Skarbnik Gminy, 
Marcin Kiliański Sekretarz Gmi-
ny i Waldemar Pekrul Sołtys By-
strzanowa.
 Uczestnicy pikniku mogli 
skosztować przekąsek z grilla, 
dzieci wybawić się na dmuchań-
cach i wziąć udział w konkursach 
i zabawach prowadzonych przez 
wykwalifikowane animatorki.

Kinga Komorowska

Urząd Miejski w Tarczynie
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Modyfikacja oferty transportu publicznego 
konsultacje społeczne z mieszkańcami
W ramach konsultacji społecznych przygotowana została broszura, w której zawarte 

są informacje związane z planowaną modyfi kacją oferty transportu publicznego dla 

mieszkańców północno-zachodniej części gminy Piaseczno.
 Modyfikacja ta ma związek z po-
trzebą obsługi przewozowej miejsco-
wości Głosków, Głosków-Letnisko, 
Bąkówka, Wola Gołkowska, Rober-
cin, Kuleszówka, Antoninów, Miesz-
kowo. Dodatkowo kwestia ta wiąże 
się z potrzebą podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa w otoczeniu skrzyżo-
wania ulic Szkolnej i Millenium oraz 
Szkoły Podstawowej w Głoskowie.
 W broszurze, która umieszczo-
na jest na stronie www.piaseczno.
eu znajdą Państwo informacje na te-
mat obecnych uwarunkowań, celów 
jakie chcielibyśmy zrealizować (wy-
nikających z docierających do gmi-
ny wniosków i sygnałów od miesz-
kańców), a także ograniczeń z ja-
kimi musimy się liczyć wybierając 
konkretne rozwiązania. Bardzo 
istotną kwestią dla realizacji trans-
portu publicznego w przypadku li-
nii 727 są wytyczne ZTM dotyczące 
infrastruktury drogowej i lokaliza-
cji przystanków a także projektowa-
na przebudowa skrzyżowania w są-
siedztwie szkoły w Głoskowie w celu 
poprawy bezpieczeństwa.
 Prosimy o zapoznanie się z do-

kumentem i przekazanie swoich 
uwag na adres: konsultacje@pia-
seczno.eu do 20 października 2021 
r. Państwa uwagi zostaną przeana-
lizowane i na ile to będzie możliwe 

uwzględnione przy podjęciu osta-
tecznej decyzji dotyczącej zarów-
no projektu przebudowy drogi, jak 
i sposobu obsługi tej części gminy 
przez transport publiczny.

Przedłuż ważność
Karty Mieszkańca
Piaseczyńska Karta Mieszkańca jest wydawana na okres dwóch lat od 

momentu wydania. Jeśli chcemy utrzymać przywileje związane z po-

siadaniem karty, to należy pamiętać o zachowaniu jej ważności.

 Na karcie nie ma daty ważności. Aby sprawdzić do kiedy jest ważna trzeba 
wejść na stronę www.karta.piaseczno.eu/logowanie/ i po lewej stronie wybrać 
opcję „Sprawdź ulgi i ważność karty” a następnie wprowadzić swój PESEL i nu-
mer karty.

Przedłużanie ważności

 Aby przedłużyć kartę niezbędne jest ponowne wypełnienie wniosku. Procedura 
jest podobna do tej przy wyrabianiu Karty. Wniosek jest w zasadzie identyczny i tak 
jak sama karta ma charakter czasowy – tzn. wszystkie udzielane zgody i oświadcze-
nia ważne są przez okres ważności karty, o którą wnioskujemy więc przy przedłużaniu 
terminu ważności należy odnowić oświadczenia i zgody tam zawarte.
 Sam wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Referatu Innowacji Miejskich lub 
przez Internetowe Konto Posiadacza Karty. Każdy kto posiada kartę automatycznie 
ma skonfi gurowane indywidualne konto. Dostęp do tego konta można uzyskać bez-
pośrednio z Aplikacji Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca przeznaczonej do obsługi na 
smartfonie (aplikacja dostępna w sklepach internetowych na platformę Android i IOS) 
lub logując się na stronie internetowej www.karta.piaseczno.eu/logowanie/. 

Logowanie na konto

 Osoby które pierwotnie wnioskowały o kartę przez Internet mają już zwery-
fi kowany adres e-mail. Aby zalogować się na konto wpisują jako login swój nu-
mer Karty a w polu hasło podają numer PESEL.  Po zalogowaniu zyskuje się do-
stęp do różnych czynności m.in. do przedłużenia karty.
 Osoby, które wyrabiały kartę składając papierowy wniosek w Urzędzie nie 
mają potwierdzonego adresu e-mail. Przed zalogowaniem muszą wybrać opcję 
„Załóż konto lub zmień adres e-mail” następnie trzeba wypełnić krótki formu-
larz a po jego zatwierdzeniu zalogować się na pocztę e-mail i kliknąć link po-
twierdzający założenie konta. Po tej czynności należy wrócić na stronę www.
karta.piaseczno.eu/logowanie/ i zalogować się.

Zarządzanie kartami

 Po zalogowaniu na konto widoczna jest jedynie karta wnioskodawcy (jeśli 
wniosek pierwotnie był składany on-line widoczne są również karty osób wy-
mienionych we wniosku). Na konto zalogować się może jedynie osoba pełno-
letnia. Aby na swoim koncie widzieć karty wszystkich członków rodziny należy 
po zalogowaniu wybrać opcję „Wniosek o zarządzanie kartami”. Po Akceptacji 
wniosku ze strony urzędu należy złożyć wniosek osobno na każdego członka ro-
dziny wybierając na samej górze odpowiednią kartę.

Wymagane dokumenty

 Składając wniosek należy zaznaczyć odpowiednie pola przy oświadczeniach 
umieszczonych w formularzu. Osoby zameldowane na pobyt stały na terenie 
Gminy Piaseczno składając wniosek oświadczają, że rozliczają swój podatek do-
chodowy na rzecz gminy Piaseczno, wskazując w swoim zeznaniu podatkowym 
adres zamieszkania na terenie gminy. Osoby niezameldowane lub zameldowane 
na pobyt czasowy podczas składania wniosku online powinny załączyć pierwszą 
stronę zeznania podatkowego PIT ze wskazanym adresem zamieszkania na tere-
nie gminy Piaseczno. Załączony dokument musi mieć poświadczenie złożenia w 
Urzędzie Skarbowym. W przypadku złożenia osobistego wymagana jest widoczna 
i czytelna pieczątka potwierdzająca wpływ dokumentu do Urzędu Skarbowego. 
W przypadku składania deklaracji elektronicznie na załączonym dokumencie musi 
być umieszczony identyfi kator liczbowy oraz dołączone UPO z tym samym identy-
fi katorem (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Dopiero zgodność tych dwóch do-
kumentów stanowi potwierdzenie złożenia deklaracji w Urzędzie Skarbowym.

Przedłużanie Piaseczyńskich Kart Dużej Rodziny

 Piaseczyńskie Karty Dużej Rodziny należy odnawiać co rok. Takie karty są 
ważne do 30 września każdego roku bez względu na termin wydania karty. W 
przypadku rodziny z dziećmi niepełnoletnimi do przedłużenia ważności wy-
starczą wniosek i deklaracja o władzy rodzicielskiej. W przypadku dzieci pełno-
letnich i dalej uczących się należy dołączyć dodatkowo kserokopię legitymacji 
szkolnej lub studenckiej (obie strony).

Uwaga dla korzystających z transportu publicznego

 Piaseczyńska Karta Mieszkańca i Piaseczyńska Karta Dużej Rodziny uprawnia-
ją m.in. do darmowych przejazdów komunikacją miejską na wybranych liniach L. 
Warunkiem darmowego przejazdu jest ważna karta. Przejazd z nieważną kartą 
traktowany jest jak przejazd bez biletu i kontroler jest uprawniony do wystawie-
nia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej. Wysokość tych opłat jest różna 
i zależy od tego, kiedy opłata zostanie uregulowana. Szczegółowe stawki opłat 
dodatkowych zawarte są na stronie www.ztm.waw.pl.

                                                                                                                                                            Piaseczno, 16.09.2021 r.                                     
UiA.6721.17.1.2019.MKR        

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów Północny

 Stosownie do art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021, 
poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz 
Uchwały Nr 296/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019  r. w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów Północny, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów Północny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 4 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. 

w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie w godz. od 10.00 do 14.00 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wy-
nikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr tel. 22 70 17 551,
a także na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/, w obwieszczeniach architektonicznych -  załączniki do niniejszego ogłoszenia.
 Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi  w projekcie planu  rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w Piasecznie w  dniu 
28 października 2021 r. w godzinach: od 16.30 do 18.30 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń 
oraz ograniczeń sanitarnych. 
 Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się pod numerem telefonu 22 70 17 551 do dnia 
22 października 2021 r.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu  miejscowego,  może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego  projektu  planu  należy składać:
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 
2) na piśmie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP 
 Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy,  w  nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 26 listopada 2021 r.

 Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją 
dostępną na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/,  w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”. 

                                                                                                           Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
                                                                                                             mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

                                                                                                               Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

INFORMACJA

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nie-
ruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1990) informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu MiG Piaseczno, z/s w Pia-
secznie przy ul. Kościuszki 5 oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu, zamieszczone zostały wykazy dot.: 

1) wynajęcia na czas oznaczony działki o nr ew. 342/2, obr. 24 oraz działki nr 341/2, obr. 24, położonej przy ul. Żeglińskiego w 
Piasecznie, z przeznaczeniem pod teren zieleni i ciągi komunikacyjne; 

2) wynajęcia na czas oznaczony działki o nr ew. 340/2, obr. 24 oraz działki nr 341/7, obr.24, położonej przy ul. Żeglińskiego w 
Piasecznie, z przeznaczeniem pod teren zieleni i ciągi komunikacyjne; 

3) wynajęcia na czas oznaczony działki o nr ew. 339/8, obr. 24, położonej przy ul. Żeglińskiego w Piasecznie, z przeznaczeniem 
pod teren zieleni i ciągi komunikacyjne. 

 Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia wywieszenia, tj. od dnia 17.09.2021 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
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Koncerty i Teatr Baniek na Józefest

PIASECZNO

 W piątek 24 września na Skwerze przy Klubie Kultury w Józefosławiu 
(ul. Julianowska 67A) o godzinie 20 zespół Czarny Ziutek z Killerami wyko-
na utwory grup Kult i KNŻ, w sobotę o 20 z koncertem jazzowym wystąpi JJL 
Trio, a w niedzielę o 11.30 odbędzie się Teatr Baniek Mydlanych. Wstęp wolny.

Tyl.

Sołtys tropi śmiecących
GÓRA KALWARIA Sołtys Dobiesza Bartosz Miszewski wraz z jednym z mieszkańców Bogda-

nem Malinowskim odkryli, skąd pochodzą odpady podrzucone do miejscowego lasu
 We wrześniu ubiegłego roku w 
lesie w rejonie Sierzchowa ktoś zo-
stawił 9 zużytych opon samochodo-
wych i kilka worków odpadów. Na 
śmieci trafił Bogdan Malinowski. Po 
przejrzeniu zawartości worków, uda-
ło mu się znaleźć stary rachunek za 
prąd, na którym widniał adres po-
sesji przy ul. Akacjowej w Kątach. 
- Okazało się, że to z niej pochodzą 
odpady – mówi mężczyzna. - Od są-

siadów dowiedziałem się, że rodzina, 
która tam mieszka wyrzuca odpady 
nie pierwszy raz. Poinformowałem o 
sprawie straż miejską, ale nie wiem, 
jak to się wszystko skończyło.
 W lipcu pan Bogdan namierzył ko-
lejnego śmieciarza. Ten wyrzucił do 
lasu dwa pudełka z etykietami z allegro 
i numerem telefonu. - Zadzwoniłem 
do niego i poprosiłem o uprzątnięcie 
śmieci – opowiada. - Takie najprost-
sze sposoby są najbardziej skuteczne. 
Wkrótce wszystko zostało zabrane.
 Kolejne niepokojące śmieciowe 
znalezisko zostało odkryte na począt-
ku września tego roku w lesie nieopo-
dal Dobiesza. Były to odpady pocho-
dzące z budowy. Na foliach i opako-
waniach widniał adres jednego z lo-
kalnych składów budowlanych. Soł-
tys Bartosz Miszewski i Bogdan Ma-
linowski postanowili porozmawiać 

z jego właścicielem. - Ten pan przy-
znał, że wie komu sprzedał materia-
ły. Powiedział, że ta budowa znajduje 
się w Ławkach – mówi Bogdan Ma-
linowski. - Następnie zadzwonił do 
inwestorki i poinformował ją o zna-
lezieniu w lesie odpadów, prosząc o 
ich uprzątnięcie. Właścicielka śmieci 
twierdziła, że zapłaciła 300 zł podwy-

konawcy za ich zabranie, ale koniec 
końców posprzątała las.
 To już kolejna śmieciowa zagad-
ka, którą udało się rozwikłać. - Te-
raz staramy się odnaleźć właściciela 
starych mebli, wyrzuconych w lesie 
nieopodal Sierzchowa – mówi Bog-
dan Malinowski.

 Tomasz Wojciuk

Okazało się, że śmieci wyrzucone w lesie 

w pobliżu Dobiesza pochodziły z budowy w Ławkach

Bogdan Malinowski wytropił 

już trzy osoby, które 

podrzucały do lasu odpady

Wkrótce rusza renowacja Poniatówki
PIASECZNO Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę kompleksowej mo-

dernizacji zabytkowego dworku w parku miejskim. Ma ona potrwać 

nieco ponad dwa lata, kosztować 5,3 mln zł i zostać podzielona na dwa 

etapy. Co ciekawe, po zakończeniu prac budynek będzie miał nieco 

inny kolor niż obecnie

 Przygotowania do realizacji tego zadania trwały przynajmniej kilka lat. Po 
przesiedleniu zajmujących budynek lokatorów i uregulowaniu kwestii własno-
ściowych zlecono badania konserwatorskie, na podstawie których konserwator 
zabytków wydał wytyczne odnośnie rewitalizacji. W uzgodnieniu z konserwato-
rem powstał również projekt remontu i renowacji Poniatówki. - Ta inwestycja zo-
stanie podzielona na dwa etapy – zapowiada burmistrz Daniel Putkiewicz. - Pierw-
szy obejmie prace budowlane. Potem zajmiemy się renowacją niezwykle cennych 
polichromii, które zostały odkryte na ścianach podczas prac badawczych. 
 Drewniane oraz metalowe detale zostaną zdemontowane i przekazane 
do renowacji specjalistycznym pracowniom. W ramach prac budowlanych 
zostaną między innymi odtworzone drzwi i okna, które kiedyś znajdowały się 
w elewacji budynku. Zachowana stolarka okienna i drzwiowa z XVII i XIX w. 
ma z kolei zostać odrestaurowana. Podobnie piece kafl owe, zabytkowe po-
sadzki czy klatka schodowa wraz z balustradami. Wykonawca wzmocni rów-
nież więźbę dachową i wykona nowe pokrycie. 
 Po renowacji Poniatówka zmieni kolor na stonowaną zieleń, bo taki wła-
śnie tynk był na niej na początku. W niszy elewacji wschodniej ponownie po-
jawi się rzeźba Fortuny.
 W odnowionej Poniatówce swoją siedzibę będzie miała fi lia Muzeum Pia-
seczna. Na dole zaplanowano też kawiarnię na około 15 osób. Kawiarniani go-
ście latem będą mogli korzystać z zewnętrznego tarasu.

TW
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W trosce o lasy
PIASECZNO Kilkanaście dni temu w Nadleśnictwie Chojnów doszło do ponownego spo-

tkania w sprawie lasów, w którym wzięli udział przedstawiciele gminy Piaseczno oraz 

aktywiści z Alarmu dla Klimatu Piaseczno
 Niedawno zarówno Piaseczno jak 
i pobliska Lesznowola powołały gru-
py robocze, mające zajmować się te-
matyką lasów. Dlaczego takie gru-
py w ogóle powstały? Oficjalnie, aby 
mieszkańcy mieli wpływ na gospo-
darkę leśną prowadzoną przez Nadle-
śnictwo Chojnów. Nieoficjalnie: wie-
le osób, włącznie z radnymi, było za-
niepokojonych zbyt agresywną, w ich 
mniemaniu, wycinką drzew. Ostat-
nim takim przykładem była chociaż-
by zaplanowana przez nadleśnictwo 
wycinka „Lasu na Kostce” w Gło-
skowie. Wcześniej we Władysławowie 
(gm. Lesznowola) usunięto w ciągu 
planowanej ulicy Runa Leśnego po-
nad 1000 drzew. Pikanterii całej spra-
wie dodaje fakt, że ta droga nie będzie 
w najbliższym czasie budowana. Te-
raz mieszkańcy i samorządowcy chcą 
z wyprzedzeniem znać plany nadle-
śnictwa. Dlatego co jakiś czas inicju-
ją spotkania i wizje lokalne. Ale dzia-
ła to też w drugą stronę - leśnicy rów-
nież chętnie dzielą się swoją wiedzą i 
przytaczają argumenty na poparcie 
prowadzonych przez nich działań. 
 Jedną z najaktywniejszych or-
ganizacji zajmujących się ochroną 
przyrody i propagowaniem postaw 
proekologicznych na naszym terenie 
jest Alarm dla Klimatu Piaseczno. 
Ostatnio członkowie tej inicjatywy 
wraz z grupą radnych i burmistrzem 
gościli w Nadleśnictwie Chojnów. 
Spotkanie dotyczyło zrównoważo-

nej gospodarki leśnej i miało charak-
ter edukacyjno-dyskusyjny. Zarówno 
członkowie inicjatywy jak i burmistrz 
podkreślają, że było ono owocne. 
- Po spotkaniu wręczyliśmy nad-
leśniczemu Sławomirowi Mydłow-
skiemu i panu burmistrzowi postu-
laty zmian koniecznych w gospodar-
ce leśnej, wynikające z postępujące-
go kryzysu klimatycznego – poinfor-
mowała za pośrednictwem mediów 
społecznościowych Anna Kolińska z 
AdKP. - Nadleśniczy Sławomir My-
dłowski zadeklarował, że w Nadle-
śnictwie Chojnów nie będą już sto-
sowane rębnie zupełne (z wyjątkiem 
szczególnych okoliczności), polegają-
ce na usuwaniu całości drzewostanu 
w jednym cięciu. Mają one zostać za-
stąpione innymi mniej destrukcyjny-

mi dla przyrody metodami zagospo-
darowania lasu – relacjonowała. 
 Uspokoiło to nieco uczestni-
ków spotkania stojących na stanowi-
sku, że drewno z lasów chojnowskich 
pozyskiwane jest zbyt intensywnie. 
Podczas ostatniej sesji rady miejskiej 
do spotkania w nadleśnictwie od-
niósł się także burmistrz Daniel Put-
kiewicz. - Leśnicy wyjaśnili jak widzą 
swoją pracę, konfrontując planowa-
ne działania z oczekiwaniami akty-
wistów – wyjaśniał radnym. - Mam 
wrażenie, że zaczęliśmy wypracowy-
wać pewien kompromis. Jest ku temu 
wola wszystkich stron, ale to na pew-
no potrwa. Dalej jako gmina chcemy 
pośredniczyć w wymianie wiedzy i 
opinii na temat lasów. 

Budżet Partycypacyjny Gminy Konstancin-Jeziorna 2022
WYNIKI GŁOSOWANIA

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Komisja opiniująca i przeprowadzająca procedurę kształtowania Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 rok ogłosiła listę rankingową 
projektów oraz podała ostateczne wyniki głosowania. Do realizacji w 2022 roku zostało skierowanych 8 projektów: 4 typu inwestycyjno-remontowego i 4 
pozostałe. Zgodnie z zapisami Regulaminu, 6 projektów inwestycyjno-remontowych uzyskało wymagane minimum 150 głosów, 2 projekty nie spełniały warunku. 
Z obszaru projektów pozostałych 6 uzyskało wymagane 100 głosów, 4 nie spełniały wymogu. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy na realizację zadań  
w ramach budżetu partycypacyjnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 400 000 zł, z czego na zadania inwestycyjno-remontowe – 300 000 zł,  
pozostałe – 100 000 zł. Kart do głosowania zostało złożonych 1832, w tym ważnych było 1787, a nieważnych 45. Mieszkańcy oddali łącznie 3021 głosów.

Projekty inwestycyjno-remontowe

Msc Nazwa projektu Głosy 
ważne

Wartość
szacunkowa

1 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu 378 75 000 

2
Budowa boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytami 
z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej oraz 
integracji w sołectwie Kawęczyn

279 90 000

3 Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca 
spotkań dla mieszkańców sołectwa Bielawa 246 80 000

4* Park trampolin 210 61 000

5 Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu  
w sołectwie Piaski 202 22 000 

6 Zielony Cieciszew 157 79 500

7 Wielofunkcyjne i ogólnodostępne stoły TEQ. Strefa 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych 126 31 000

8 Bulodrom 77 35 000

Projekty pozostałe

Msc Nazwa projektu Głosy 
ważne

Wartość
szacunkowa

1
Słomczyn ćwiczenia – zdrowy kręgosłup, Zumba, 
Stretching. Promocja aktywności fizycznej poprzez 
organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 
mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna

401 24 390

2 Szyjący Cieciszew – warsztaty – zajęcia rękodzielnicze 164 24 000

3 Warsztaty hand-made w Domu Ludowym Czernidła 163 7 100

4 HIP-HOP Festiwal 2022 147 25 000

5 Joga – zdrowie dla ciała i ducha 143 21 580

6 Piknik z okazji obchodów 30-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kawęczynku 107 24 000

7 ArtPark 65 24 508

8 Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków 64 24 500

9 Brydż 60+ Nowe rozdanie 55 17 300

10 Kampania informacyjna „Sprzątnij po swoim psie” 37 14 000

Komisja zawnioskowała do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wpisanie 8 zadań (w tabelce wytłuszczonym tekstem) do projektu budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 rok.

*  Czwarte miejsce w głosowaniu (210 głosów) zajął Park Trampolin, którego realizacja 
przekroczyłaby budżet zarezerwowany na inwestycje – 300 tys. zł. Dlatego, zgodnie 
z regulaminem, wzięto kolejny, tańszy projekt z listy.

Większość mieszkańców chce, aby wycinki drzew 

na naszym terenie ograniczyć do minimum

Tomasz Wojciuk

Psy Wilkonia stanęły
przed CEM
PIASECZNO W ostatnią sobotę przed wejściem do Biblioteki Publicznej w 

Piasecznie dokonano ofi cjalnej prezentacji nowych rzeźb Józefa Wilkonia

 Na kamieniu przed Centrum Edukacyjno-Multimedialnym stanęło obok 
siebie sześć wyrzeźbionych psów nawiązujących do książki Józefa Wilkonia 
„Psie życie”, które artysta zaprezentował wspólnie z burmistrzem Piaseczna 
Danielem Putkiewiczem.
 - Te rzeźby są po to, żeby dzieci mogły tu przychodzić i je pogłaskać – pod-
kreślił Józef Wilkoń. - Bardzo się cieszę, że znalazły tu swoje miejsce.
 Burmistrz wyraził zadowolenie z tego, że w gminie powstaje coraz więcej 
tak sympatycznych lokalizacji, które przyciągają do siebie mieszkańców.
 - Niech wzbudzają one pozytywne emocje i tworzą fajne krajobrazy – po-
wiedział, dziękując inicjatorom tego projektu, Daniel Putkiewicz.

Tyl.

Koncert z okazji beatyfikacji

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W niedzielę 26 września o godz. 17 w Hugonówce odbędzie się koncert 
„Soli Deo” z okazji beatyfi kacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wystąpi 
Konstanciński Chór Kameralny pod dyrekcją Piotra Stawarskiego i przy akom-
paniamencie Doroty Stawarskiej. Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki do od-
bioru w recepcji KDK w dniu koncertu od godz. 12. 

TW
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IV liga

Kolejka 8 - 18-19 września

Tygrys Huta Mińska 2-1 Żyrardowianka Żyrardów 
Mazur Karczew 3-3 Mszczonowianka Mszczonów 
Płomień Dębe Wielkie 1-3 Oskar Przysucha  
Mazovia Mińsk Mazowiecki 1-1 Podlasie Sokołów Podlaski 
Energia Kozienice 2-0 Orzeł Baniocha  
Pogoń II Siedlce 2-0 KS Raszyn  
Zamłynie Radom 1-4 Wilga Garwolin  
Victoria Sulejówek 0-2 MKS Piaseczno  
Milan Milanówek 0-1 Naprzód Skórzec 

Tabela grupy drugiej mazowieckiej IV ligi

1.  MKS Piaseczno 8 21 7 0 1 34-6
2.  Oskar Przysucha 8 21 7 0 1 19-10
3.  Victoria Sulejówek 8 21 7 0 1 21-7
4.  Mazovia Mińsk Mazowiecki 
  8 16 5 1 2 18-10
5.  Wilga Garwolin 8 15 5 0 3 20-12
6.  Pogoń II Siedlce 7 13 4 1 2 14-9
7.  Podlasie Sokołów Podlaski 8 13 4 1 3 10-13
8.  KS Raszyn 8 12 4 0 4 14-14
9.  Mszczonowianka Mszczonów 
  8 11 3 2 3 18-17

10.  Energia Kozienice 8 10 3 1 4 10-10
11.  Milan Milanówek 8 10 3 1 4 9-11
12.  Orzeł Baniocha 8 10 3 1 4 10-12
13.  Tygrys Huta Mińska 8 7 2 1 5 13-14
14.  Mazur Karczew 8 7 2 1 5 14-20
15.  Płomień Dębe Wielkie 8 6 2 0 6 7-18
16.  Zamłynie Radom 8 6 2 0 6 8-24
17.  Naprzód Skórzec 7 6 2 0 5 7-18
18.  Żyrardowianka Żyrardów 8 3 1 0 7 9-30

Liga okręgowa

Kolejka 6 - 18-19 września

Sparta Jazgarzew 1-1 Grom Warszawa  
Okęcie Warszawa 0-2 Laura Chylice  
KS Teresin 1-4 GLKS Nadarzyn  
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 1-2 GKS Podolszyn  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 5-3 Korona Góra Kalwaria 
MKS Polonia Warszawa 14-0 KS Blizne  
Ryś Laski 1-4 LKS Chlebnia  
Błonianka II Błonie 5-5 Znicz II Pruszków

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  LKS Chlebnia 6 18 6 0 0 25-5
2.  Laura Chylice 6 16 5 1 0 25-10

3.  MKS Polonia Warszawa 6 15 5 0 1 30-7
4.  GLKS Nadarzyn 6 12 4 0 2 14-7
5.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  6 11 3 2 1 19-14
6.  KS Teresin 6 9 3 0 3 16-11
7.  GKS Podolszyn 6 9 3 0 3 12-14
8.  Okęcie Warszawa 6 9 3 0 3 10-8
9.  Korona Góra Kalwaria 6 9 3 0 3 12-12
10.  Błonianka II Błonie 6 8 2 2 2 18-16
11.  Ryś Laski 6 6 1 3 2 14-16
12.  Znicz II Pruszków 6 6 1 3 2 13-17
13.  Grom Warszawa 5 2 0 2 3 5-12
14.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
  6 1 0 1 5 3-20
15.  KS Blizne 5 1 0 1 4 3-29
16.  Sparta Jazgarzew 6 1 0 1 5 2-23

A klasa

Kolejka 6 - 18-19 września

Champion Warszawa 2-4 FC Lesznowola  
Sarmata Warszawa 1-2 UKS Tarczyn  
Jedność Żabieniec 3-2 Przyszłość Włochy (Warszawa) 
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 0-8 Perła Złotokłos
RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna) 4-0 Progres Warszawa 

Wyniki naszych zespołów ligowych City Wilanów (Warszawa) 2-1 Ursus II Warszawa 
MKS II Piaseczno 5-1 KS II Raszyn 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  6 13 4 1 1 13-6
2.  Ursus II Warszawa 5 12 4 0 1 18-2
3.  Perła Złotokłos 6 12 3 3 0 18-5
4.  City Wilanów (Warszawa) 5 11 3 2 0 15-10
5.  MKS II Piaseczno 5 10 3 1 1 20-4
6.  UKS Tarczyn 5 10 3 1 1 5-3
7.  RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna) 
  5 8 2 2 1 9-5
8.  KS II Raszyn 6 8 2 2 2 10-12
9.  Jedność Żabieniec 6 7 2 1 3 10-22
10.  FC Lesznowola 5 7 2 1 2 6-6
11.  Champion Warszawa 5 7 2 1 2 11-12
12.  Progres Warszawa 6 7 2 1 3 11-14
13.  SEMP Ursynów (Warszawa) 5 2 0 2 3 3-8
14.  Sarmata Warszawa 6 0 0 0 6 3-19
15.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
  6 0 0 0 6 4-28

IV liga kobiet

Kolejka 4 - 18-19 września

MKS Polonia Warszawa 4-2 GOSiR Piaseczno 
Mazovia Grodzisk Mazowiecki 3-3 Świt Barcząca 

Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 0-5 Fuks Pułtusk 
KS Wilanów (Warszawa) 0-2 KS II Raszyn  
Ostrovia Ostrów Mazowiecka 4-0 KU-AZS 
UW II Warszawa

Tabela czwartej ligi kobiet

1.  MKS Polonia Warszawa 4 12 4 0 0 28-5
2.  Legia Soccer Schools Warszawa 
  3 9 3 0 0 12-0
3.  Fuks Pułtusk 3 9 3 0 0 8-1
4.  KS II Raszyn 3 9 3 0 0 9-4
5.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 
  4 7 2 1 1 9-6
6.  Żbik Nasielsk 3 6 2 0 1 8-7
7.  Świt Barcząca 3 4 1 1 1 10-14
8.  Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 
  3 3 1 0 2 3-9
9.  Mazovia Grodzisk Mazowiecki 
  4 2 0 2 2 7-10
10.  GOSiR Piaseczno 4 0 0 0 4 6-14
11.  KS Wilanów (Warszawa) 4 0 0 0 4 0-13
12.  KU-AZS UW II Warszawa 4 0 0 0 4 0-17

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

Walka świętowała dwudziestolecie
PIŁKA NOŻNA, B KLASA W 2001 roku na boisku w Wólce Kosowskiej przy ulicy Karasia został za-

łożony Klub Sportowy Walka Kosów. Z okazji jubileuszu odbył się okolicznościowy piknik

 Walka Kosów, której zespół wy-
stępuje w barwach biało-czerwo-
nych, wyróżnia się przede wszyst-
kim dobrą (jak na niższe klasy roz-
grywkowe) płytą boiska, a także sze-
roką otwartością na możliwość gry 
piłkarzy innej niż polska narodowo-
ści – między innymi, skupionej w tej 
okolicy, mniejszości Wietnamczy-
ków. To klub amatorski skupiający 
pasjonatów futbolu. W przeciwień-
stwie do zawodowców nie tylko nie 
żyją oni z piłki, ale zwykle... dokła-
dają z własnych pieniędzy do tego 
by móc grać. Z frekwencją na trenin-
gach bywa różnie – ludzie tworzą-
cy zespół Walki pracują, mają swo-
je życie rodzinne, a do tego docho-
dzą zwyczajowe kontuzje i kartki, 
przez co praca trenera Rafała Wi-
śniewskiego stanowi dodatkowe wy-
zwanie. Wszystko to ma swoje prze-
łożenie na wyniki i – nie ukrywajmy 
– również na poziom gry.
 Początki seniorskiej rywalizacji 
sięgają jeszcze warszawskiej C kla-
sy. W swoim debiutanckim sezo-
nie (2001/2002) Walka zdobyła 18 
punktów i zajęła ostatnie miejsce 
w tabeli. Po likwidacji C klasy ze-
spół przeskoczył automatycznie do 
B klasy, gdzie czynił szybkie postę-
py – zajmując kolejno ósme i trzecie 
miejsce na zakończenie rozgrywek. 
Walka przez kolejne lata była w ści-
słej czołówce tabeli, ale zawsze cze-

goś brakowało do awansu. Wresz-
cie, w sezonie 2005/2006 ostatecz-
nie piąte miejsce zapewniło ekipie z 
Kosowa upragnioną promocję do A 
klasy. Niestety, przygoda z wyższą 
klasą rozgrywkową nie trwała dłu-
go i już w kolejnym sezonie Wal-
ka zajęła ostatnie miejsce i wróciła 
do B klasy. Od tej pory klub balan-
suje na granicy dwóch lig, notując 
raz lepsze, raz słabsze sezony. Jak 
na razie, największym sukcesem w 
historii była siódma pozycja w A 
klasie w sezonie 2019/2020. Obec-
nie zespół występujący przy Kara-
sia znów przeżywa jednak kryzys, 
zajmując aktualnie ostatnie miej-

sce w B klasie z zerowym dorob-
kiem punktowym.
 Na jubileuszowym pikniku nie 
zabrakło okolicznościowego tor-
tu oraz gratulacji przekazanych od 
Sławomira Pietrzyka, prezesa Ma-
zowieckiego Związku Piłki Noż-
nej. Organizatorzy przygotowa-
li dla uczestników imprezy sze-
reg atrakcji: konkursy, zabawę przy 
muzyce i małą gastronomię. Odbył 
się również turniej młodych piłka-
rzy. Wśród rocznika 2012 najlepsi 
byli zawodnicy Perły Złotokłos, a w 
roczniku 2010 triumfowała ekipa FC 
Komorów.

Drugie miejsce 
przed drugą ligą
KOSZYKÓWKA, II LIGA Koszykarze MUKS Piaseczno zorganizo-

wali we własnej hali turniej towarzyski, w którym spraw-

dzili swoje umiejętności i aktualną formę przed startem 

nowego sezonu

 Sprawdzian generalnie wypadł pomyślnie. Najpierw Piaseczno zrewanżo-
wało się Hutnikowi Warszawa za dwie porażki w poprzednim sezonie, wygry-
wając pewnie 98:82. Następnego dnia zawodnicy Cezarego Dąbrowskiego, 
choć nie grali źle, musieli jednak przełknąć gorycz porażki z zespołem UKS 
Trójka Żyrardów. Tym razem o wyniku (85:98) zdecydowała bardzo słaba koń-
cówka czwartej kwarty. W ostatnim meczu imprezy MUKS, mając momenty 
lepsze i słabsze, ostatecznie pokonał drużynę TSK „Roś” Pisz (89:81), co dało 
mu drugie miejsce w turnieju.
 W pierwszym meczu sezonu, już w najbliższą sobotę, MUKS Piaseczno za-
gra na wyjeździe z ekipą Żubrów Chorten Białystok.

Tyl.

Pożyteczny sprawdzian
Z Cezarym Dąbrowskim, 

trenerem MUKS Piasecz-

no, rozmawia Grzegorz 

Tylec

Czy jest pan zadowolony z posta-

wy swojego zespołu na turnieju 

przedsezonowym?

 Z zaangażowania tak. Paradok-
salnie naszym najlepszym spotka-
niem był mecz przegrany, którego 
wynik nie odzwierciedla przebiegu 
gry. Dużo mamy jeszcze przed sobą 
pracy.

Do zespołu dołączyło kilku no-

wych zawodników...

 Ten turniej był właśnie po to, 
żeby zobaczyć jak oni prezentują się 
w grze, bo na treningach to jednak 
co innego. To był pożyteczny spraw-
dzian. Zawodnicy chcieli się pokazać, 
bo – nie ukrywajmy – walczą również 
o swoje minuty na parkiecie.

Skład jest na pewno mocniejszy niż 

w trzeciej lidze...?

 Mamy szerszą ławkę, ale ważne 

jest również to, że ci co doszli, nie 
psują atmosfery. Damian Zapert  już 
u nas grał i wrócił na stare śmieci, Da-
niel Nagodziński to też nasz wycho-
wanek. Pozytywnie oceniam też po-
stawę Kacpra Mościckiego, Jerzego 
Kempy i Filipa Munyamy. Ci wszyscy 
nowi ludzie są ambitni.

Pokonali liderów!
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, VICTORIA SULEJÓWEK – MKS PIASECZNO 0:2, A KLASA JEDNOŚĆ ŻABIENIEC – PRZYSZŁOŚĆ 

WŁOCHY 3:2 Pogoda nie rozpieszczała w ostatnią sobotę ligowców na Mazowszu. W strugach deszczu nasze ze-

społy odniosły jednak ważne zwycięstwa z dotychczasowymi liderami swoich rozgrywek

 W meczu na szczycie czwar-
tej ligi w Sulejówku piłkarze z Pia-
seczna udowodnili, że są w tym se-
zonie jednym z głównym faworytów 
do awansu. Oba gole dla podopiecz-
nych Arkadiusza Modrzejewskiego 
padły w drugiej połowie i oba były 
dziełem, rozgrywającego fantastycz-
ny sezon, Szymona Wiejaka. Naj-
pierw, po dobrym przyjęciu na klat-
kę piersiową, uderzył nie do obrony 
płasko do rogu, a potem wykorzy-
stał precyzyjne dośrodkowanie i tra-
fił piłkę głową, pakując ją prosto do 
siatki. Dzięki temu zwycięstwu Pia-
seczno przeskoczyło Victorię i zo-
stało nowym liderem czwartej ligi.
 Nie mniej emocji było w A kla-
sie. Jedność Żabieniec zaskoczy-
ła u siebie lidera, wygrywając mecz 
po bramce w doliczonym czasie gry. 
Do przerwy było 2:1 po dwóch tra-
fieniach Kacpra Włodarczyka, któ-
ry najpierw wykorzystał sytuację 
sam na sam, a potem skutecznie za-

mknął podanie Jeremiego Talko. Po 
zmianie stron Przyszłość wpraw-
dzie wyrównała, ale ostatnie słowo 
w tym meczu należało do Jedności. 
Gola na wagę trzech punktów zdo-

był w samej końcówce Tomasz Ja-
morski, wygrywając pojedynek sam 
na sam z bramkarzem.

Tyl./fot. Victoria Sulejówek
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 15/2021

przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  
i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
oddania w dzierżawę:

   niezabudowanego gruntu o powierzchni 115 m2, położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Ignacego 
Paderewskiego, stanowiącego część działki ewidencyjnej numer 150/1 z obrębu 03-23.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu bądź 
telefonicznie: (22) 484 23 82 lub na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

Wyślij wniosek, załóż działalność
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że w dniach 23 - 30 września będą 

przyjmowane wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z  

Funduszu Pracy.

 Urząd Pracy w Piasecz-
nie zaplanował pomoc dla 31 
osób bezrobotnych .Maksy-
malna kwota, o którą można 
wnioskować wynosi 25 tys. 
zł. Zgodnie z regulaminem 
wniosek o przyznanie jedno-
razowych środków na podję-
cie działalności gospodarczej  
może złożyć osoba po upły-
wie 30 dni od dnia rejestra-
cji w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Piasecznie.
 Kompletny oraz czytelny 

wniosek należy złożyć w sie-
dzibie Urzędu, ul. Czajewicza 
2/4, 05-500 Piaseczno.
 Osoby zdecydowane na 
złożenie wniosku informuje-
my, że w poniedziałki w godz. 
10-12, w sali konferencyjnej na 
parterze budynku, pracownik 
urzędu będzie odpowiadał na 
pytania dotyczące wniosku.  
Numer telefonu pod którym 
można uzyskać więcej infor-
macji: 22 4842-654

 Inspektor ds. archiwizacji  
w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

Szczegóły naboru dostępne na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl – zakładka Praca

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Szukasz pracownika?

Zamieść ogłoszenie

w Kurierze Południowym!

tel. 22 756 79 39

reklama@kurierpoludniowy.pl

NAJWIĘKSZY NAKŁAD 

NAJWIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ

R E K L A M A



DAM PRACĘ

Fryzjera z doświadczeniem do salonu fryzjerskiego w 
centrum Piaseczna, tel. 692 488 278

Firma Norwa Plants Sp. z o. o w Piasecznie zatrudni na 
umowę o pracę do laboratorium hodowli roślin in vi-
tro mężczyzn do obsługi produkcji oraz kobiety do cię-
cia roślin. Praca jednozmianowa od 7-15 lub 6-14 tel. do 
kontaktu 22 756 20 65, mail kadry@norwa.eu

Pomoc kucharza/kucharki do cateringu w Piasecznie, 
doświadczenie w gastronomii, tel. 698 59 00 59

Zatrudnimy diagnostę w Okręgowej Stacji 
Kontroli Pojazdów, umowa o pracę, tel. 502 210 073, 
dzwonić 8:00-16:00

Kierowcę do pizzerii w Piasecznie, mile wodziany wła-
sny samochód, tel. 666 855 536

Zatrudnię fryzjera/kę damsko-męskiego do salonu, 
który istnieje kilka lat, Piaseczno, tel. 604 914 999

Sprzedawców i kasjerów do sklepu spożywczego w 
Piasecznie/Gołkowie, tel. 608 304 388 

Firma sprzątająca zatrudni operatora maszyny myjącej 
oraz mężczyzn do wykonywania  prac porzadkowych w 
Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , tel. 504 246 180

Krawcowe, szwaczki, lekka produkcja, Ursynów, 
tel. 603 675 411

Poszukujemy  kobiet do pracy na zgrzewarkach - ma-
szynach pakujących, miejsce pracy Piaseczno, jedna 
zmiana, tel. 602 692 964, 607 230 418

Delikatesy Pod Dębem, zatrudnimy sprzedwaców do na-
szych sklepów w Złotokowie, Piasecznie, Zalesiu Górnym 
i Prazmowie, tel. 694 451 568, 694 451 562, 797 188 368

Pilarz do cięcia płyt wiórowych, pełny etat, wiek do 50 
lat, Piaseczno, tel. 604 152 591

Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów (skła-
dacz, streczowacz), tel. 606 259 458

Zatrudnię pracowników do rozbioru drobiu, 
tel. 606 259 458, 604 735 489

Potrzebna pomoc domowa, Piaseczno, tel. 603 202 133

Magazynier na Skład Budowlany, Piaseczno, 
tel. 603 202 133

ZATRUDNIMY OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIEL-
NYCH, NOWY DOM OPIEKI ANTONINA W PIASECZNIE, 
TEL. 882 787 809

SALON BB POSZUKUJE FRYZJERA, PRACA NA ETAT, 
WYMAGANE MINIMUM 2-LETNIE DOŚWIADCZENIA W 
ZAWODZIE, TEL. 692 488 278

Zatrudnię konserwatora - złotą rączkę do prac na magazynie 
k.Konstancina. Tel.22 715 52 68, sekretariat@comerto.com.pl

Zatrudnimy osobę do sprzątania, Nowy Dom opieki AN-
TONINA w Piasecznie, tel. 22 888 59 20

Zatrudnimy osobę do wydawania posiłków,  Nowy Dom 
opieki  ANTONINA w Piasecznie, tel. 22 888 59 20

Praca na recepcji w Konstancinie-Jeziornie, niepełny  wy-
miar pracy. Tel. 798 66 77 88

Warsztat samochodowy w Górze Kalwarii zatrudni pomoc 
lakiernika i samodzielnego lakiernika z doświadczeniem. 
Tel 535 984 334

Pomocnika lakiernika samochodowego tel. 607 348 271

Do prasowania i łatwych prac pomocniczych. Praca w Sę-
kocinie. Tel. 698 430 781

Firma handlowa Unipack Maciejko Sp.j. z siedzibą w Pia-
secznie poszukuje pracownika do magazynu. CV proszę 
wysyłać na adres rekrutacja@unipack.com.pl

Zatrudnię POMOC KUCHENNĄ w PIASECZNIE. Umowa 
zlecenie, 3500 zł brutto . Tel. 538 867 828

Specjalista kadry-płace w niepełnym wymiarze, znajo-
mość sage, Konstancin, 601-814-071

Praca dla hydraulika i pomocnika, tel.724 364 493

Zatrudnię do  prac gospodarczo - remontowych, 
tel. 667 797 094

Szkoła Podstawowa w Zamieniu zatrudni Kucharza, Po-
moc w kuchni i sprzątaczki, tel. 22 112 43 40

Mechanika samochodowego oraz pomocnika, atrakcyjne 
wynagrodzenie, system jednozmianowy, tel. 534 651 873

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie po-
szukuje fizjoterapeutów i opiekunów, tel. 607 241 707, e-
mail: tabita@luxmed.pl 

Zatrudnię pracownika do sklepu spożywczego. Jeziórko, 
przy stacji „PKP Ustanówek”, tel. 602 512 677, 787 866 910
Zatrudnię panią do sprzątania klatek schodowych z Pia-
seczna lub okolic, może być sprawna emerytka, 
tel. 609 153 202

Zatrudnię operatora koparki, może być na pół etatu, 
tel. 601 396 406

Zatrudnię stolarzy, pomocników stolarzy do produkcji me-
bli, Kotorydz koło Tarczyna, tel.  608 207 265

Elektryk, Elektromechanik - praca w Piasecznie - pełny 
etat. tel. 606 964 169

Producent obuwia zdrowotnego zatrudni osobę z umiejęt-
nością  szycia na maszynie oraz do prac przygotowaw-
czych .Praca Złotokłos 7-15 .tel. 602 601 859

Producent stolarki aluminiowej firma T.H. Tradex SP. ZO.O. 
w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 24 koło Piaseczna za-
trudni pracownika z doświadczeniem do produkcji kon-
strukcji alumionwych. Tel.22 757-94-45(6,7)

SZUKAM PRACY

Złota rączka, drobne remonty, malowanie, składanie 
mebli,  prace ogrodowe. Tel.731 505  006

Zaopiekuje się dzieckiem, tel. 661 678 682 

Praca w ogrodzie i koszenie, tel. 733 546 026

Sprzątanie, tel. 733 546 026

Sprzątanie tel. 503 870 609

KUPIĘ

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

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

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

SPRZEDAM

Fabrycznie nowy ekspres do kawy Delonghi ECAM 
250.23.SB za 1200 zł (taniej o 300 zł) Gwarancja 2 lata 
fabryczna, tel. 604 234 138

Krzewy ozdobne,  tel. 880 479 679

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

Kabiny mieszkalne na barce stojącej na wodzie 
w Jachrance, tel. 605 740 021

Książki starsze i nowsze z różnych dziedzin tel. 571 373 118

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

PILNIE RENAULT MEGANE 2011R BENZYNA-GAZ.
Tel.503 592 059

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut, 1990-2005, Opel i VW. Każdy stan – złomowa-
nie, tel. 510 210 692 

Skup aut, tel. 515 018 430

Skup aut, tel. 793 304 091

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działka budowlana 2326 m kw. W Wólce Kozodaw-
skiej, 480 tys. zł, tel. 605 667 294 

Działkę budowlano-rekreacyjną w Hartowcu 
przy jeziorze, tel. 605 740 021

Sprzedam działkę rolną 4,6ha w gminie Chynów z do-
brym dojazdem, tel. 886 148 471

Tarczyn 4ha – 1,5 mln zł,  tel.668 714 858

Dom drewniany na działce 250 m. kw. w Grójcu, 
tel. 692 349 218

Działki budowlane 800 m kw. k. Prażmowa, tel. 602 770 361

Działki na lokatę lub rekreacje, CZARNY LAS, tel. 602 
340 549

Działka piękna, SIERZCHOW,  budowlano-rekreacyjna, 
tel. 602 340 549

Chcesz bezpiecznie ulokować oszczędności mamy dział-
ki budowlane, super TANIO, tel. 604 624 875

Sprzedam super działki budowlane  /TANIO/  w Barcicach 
Drwalewskich – Gmina Chynów, tel. 602 340 549

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 502 222 555

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

Mieszkanie 47 m kw., Piaseczno, tel. 601 69 40 42

3 – pokojowe,Grochowskiego, tel. 735 037 247

Część pawilonu parterowego o powierzchni 81 m kw., ( 
trzy pokoje plus dwie toalety). Oddzielne wejście. 
7 miejsc parkingowych, tel.  601 274 808

Kwatery, 300 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Podnajmę stanowisko fryzjerskie w salonie w Piasecznie, 
tel. 692 48 82 78

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

Działki inwestycyjne, tel. 530 731 484

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

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

GLAZURA, REMONTY, tel. 601 219 482

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE GIPSO-
WE TEL. 604 415 352

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

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

TRANSPORT, TANIE PRZEPROWADZKI, AUTO Z WINDĄ, 
tel. 509 125 956

POMOC DLA SENIORA: zakupy, pomoc w domu, do-
trzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

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

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

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Maszynowe pranie tapicerek i dywanów, mycie okien, 
tel. 532 481 508

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Tynki wewnętrzne, tel. 508 690 268

Ogrodnicze, wywóz gałęzi 519 874 891

Glazura, terakota, remonty. Tel.694 126 583

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

Wycinka drzew, porządkowanie terenu, tel. 502 415 095

Dach – papa termozgrzewalna, tel. 881 487 063

Usługi hydrauliczne, tel. 691 077 538

Remonty, glazurnictwo, drzwi,  tel. 503 004 639

Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Kominiarz, tel. 781 495 997

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Dekarskie, montaż dachów, naprawa dachów, papa, ob-
róbki, tel. 729 459 983

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Oceplenia, elewacje, tel. 730 358 998

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I SAMODOSKO-
NALENIA (LEKCJE PIANINA, RYSUNKU, INTERPRETA-
CJA WIERSZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY EDUKACYJNE, 
rozmowy o twórczym życiu, o rozwoju osobowości, o natu-
rze człowieka, życia i wszechświata, grupa wsparcia ITD.) 
TEL. 571 373 118

Korepetycje dla klas 1-6, (matematyka, przyroda, biologia, 
kosmologia i angielski), od 20 zł za godzinę,na miejscu, z 
dojazdem lub online, referencje, nauczyciel z doświadcze-
niem, tel. 571 373 118  

Zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe dla dzieci, tel. 571 373 118

Lekcje pianina 40 zł/h, tel. 571 373 118

Język polski, tel. 666 653 177

Angielski z native speaker, wszystkie poziomy, specjaliza-
cja w nauczaniu dzieci w wieku od 2 lat. Tel. 575 983 585

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

Wizyty domowe dentysty – chirurgia, protetyka, 
www.dentystadodomu.pl, tel. 509 717 247

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

Biuro Matrymonialne TY i JA, pełna dyskrecja, kontakt po 
18.00-tej, tel. 607 248 655

nr 34 (872)/2021

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

SALON KOSMETYCZNY POSZUKUJE 
KOSMETYCZKI I MANICURZYSTKI. WYMAGANE 
DOŚWIADCZENIE MIN. 2-LETNIE. WSZELKIE 
INFORMACJE POD NR TEL. 692 488 278 

Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców z wła-
snym samochodem lub na samochód firmowy. Pra-
ca stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754

Zatrudnię elektryka w serwisie samochodów  cięża-
rowych w Piasecznie. Bardzo dobre warunki pracy. 
Tel. 601 310 000

Salon z Piaseczna poszukuje manicurzystki, PRACA 
od ZARAZ, tel. 692 488 278

Zatrudnię operatora pompy do betonu i kierowcę na 
betonomieszarkę, tel. 515 445 225

KUPIĘ STARY MOTOCYKL sprawny lub zepsuty, 
tel. 578 895 990

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

Obrazy współczesnej malarki, około 30 sztuk, 
tel. 571 373 118

Działka budowlano-rolna 1034 m kw. w Woli 
Prażmowskiej, przy głównej ulicy (prąd i wodociąg), 
75 tys. zł, tel. 604 44 23 13

Dom 453 m kw./ działka 2 900 m kw. w Jazgarzewie 
stan surowy otwarty zadaszony (wszystkie media) , 
tel. 665 818 818

Pomieszczenie dostosowane do wymagań sanitar-
nych gabinetu tatuażu, manicure lub kosmetycznego, 
tel. 692 488 278

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

MALOWANIE MIESZKAŃ, REMONTY, 
GLAZURNICTWO, PODŁOGI, tel. 669 945 460

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

RYDZ Sklep Zielarsko-Medyczny, Zdrowa Żywność, 
ul. Puławska koło PZU, Piaseczno, tel. 756 77 91, 
www.sklepzielarski-piaseczno.pl

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu rybnego 
w Piasecznie, tel. 512 256 374

Lokal dostosowany do wymagań sanitarnych gabine-
tu tatuażu, manicure lub kosmetycznego, 
tel. 692 488 278

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

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek
cena 3 za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 

pon-pt 9-17
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AKTUALNOŚCI

Co dalej z autobusem 727?
PIASECZNO Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie zmian oferty transportu publiczne-

go w północno-zachodniej części gminy. Dotycząc one przede wszystkim linii 727. Roz-

ważane są trzy warianty jej przebiegu. Swoje zdanie dotyczące przedstawionych pro-

pozycji mieszkańcy mogą wyrazić do 20 października

 O planach dotyczących zmiany 
przebiegu linii 727 mówiło się już 
rok temu. Zasadniczo w grę wcho-
dziły wówczas dwa rozwiązania: 
albo pozostawienie linii w obec-
nym kształcie, co wiązało się z rzad-
szym kursowaniem autobusów, albo 
skrócenie jej z Głoskowa do Piasecz-
na (dziś autobus dojeżdża do metra 
Wilanowska). W drugim warian-
cie 727 kursowałby częściej, a po-
dróżni w Piasecznie mogliby prze-
siąść się z niego w 709. Miały odbyć 
się nawet konsultacje społeczne po-
święcone temu zagadnieniu, ale ko-
niec końców do nich nie doszło, bo 
mieszkańcy chcieli wypowiedzieć się 
na temat autobusu w nieco szerszej 
formule. Teraz im to umożliwiono.
 Gmina przygotowała specjalną 
broszurę informacyjna, dotyczącą 
zarówno uwarunkowań samej linii, 
jak i możliwych wariantów jej mody-
fikacji. 727 to jedna z najdłuższych 
linii w całej aglomeracji warszaw-
skiej, co wiąże się z różnego rodzaju 
niedogodnościami (przede wszyst-
kim dla podróżnych). Podstawo-
wa to częste opóźnienia wynikające 
właśnie z długości trasy i jej nieprze-
widywalności. Powoduje to trudno-
ści w przesiadaniu się w inne auto-
busy. Następna kwestia jest taka, 
że rozkłady 727 oraz linii L2 i L12 
nakładają się na siebie, a linie 709 i 
727 dublują na odcinku z Piasecz-
na do Warszawy. Autorzy broszury 
stoją na stanowisku, że autobusem 
727 na całej długości trasy podróżu-
je też niewielu pasażerów, a przejazd 
na niektórych odcinkach odbywa się 
tylko w jednym kierunku. 
 Linię 727 obsługują obecnie czte-
ry autobusy przegubowe, które jeż-
dżą średnio co 40 minut. Gminie za-
leży na poprawie dostępności trans-

portu publicznego dla mieszkańców 
Woli Gołkowskiej, Gołkowa, Ro-
bercina, Kuleszówki, Antoninowa, 
Mieszkowa, podniesieniu bezpie-
czeństwa przy szkole w Głoskowie 
czy optymalizacji kosztów transpor-

tu (za każdy przejechany przez auto-
busy kilometr gmina płaci określoną 
stawkę ZTM-owi). Dlatego zapropo-
nowano trzy możliwe rozwiązania. 
 Pierwsze zakłada pozostawienie 
linii 727 w obecnym kształcie, co 
jednak czyni niemożliwym przebu-
dowę skrzyżowania ul. Millenium 
ze Szkolną w Głoskowie. 
 Druga opcja to przebudowa-
nie tego skrzyżowania i zmiana tra-

sy autobusu. W tym wariancie linię 
727 można by skrócił do obszaru 
Antoninów-Piaseczno, zastępując 
tabor autobusami 12-metrowymi. 
Linię mogłyby wówczas obsługiwać 
trzy autobusy. Czwarty można by 
dołączyć do floty linii 709 w ramach 
rekompensaty za utratę przejazdów 
727 z Piaseczna do Warszawy. 
 Trzeci wariant przewiduje za-
stąpienie linii 727, jeżdżącej (patrz: 
drugi wariant) między Antonino-
wem, a Piasecznej nową linią „L” 
(posiadacze Piaseczyńskiej Kar-
ty Mieszkańca mogliby korzystać z 
niej bezpłatnie). Takie rozwiązanie 
oznaczałoby też spore oszczędności 
dla gminy, która dziś dopłaca do li-
nii 727 ponad 920 tys. zł rocznie. 
 Swoje uwagi dotyczące zapropo-
nowanych rozwiązań można zgła-
szać do 20 października na adres 
konsultacje@piaseczno.eu. 

Tomasz Wojciuk

Utrzymanie linii 727 rocznie kosztuje ponad 

2,3 mln zł. 40 proc. tych kosztów ponosi gmina

Najkorzystniejszą opcją 

wydaje się rezygnacja z 

autobusu 727 i zastąpienie 

go nową linią „L”

R E K L A M A

Spotkanie z 
pięknymi książkami
PIASECZNO Tegoroczna edycja Festiwalu Pięknej Książki oferowała sze-

reg różnorodnych atrakcji. Oprócz możliwości zapoznania się z propozy-

cjami ponad 20 wydawnictw szczególnie dbających o jakość edytorską 

swoich publikacji, odbyły się również spotkania z autorami oraz koncerty

 Sobotnie wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Bibliotekę 
Publiczną w Piasecznie i Fundację „Arka” im. Józefa Wilkonia. 
 - Cieszę się, że po raz szósty spotykamy się, bez deszczu i wiatru, tym ra-
zem nie na rynku, ale w sali CEM – mówiła Blanka Wyszyńska-Walczak, prezes 
Fundacji „Arka” im. Józefa Wilkonia . - Myślę, że to był bardzo dobry pomysł i 
że będzie nas tutaj odwiedzać wiele osób.
 Clue programu festiwalu stanowiła bogata oferta pięknych książek. W sali 
gimnastycznej CEM była szansa porozmawiania z ich autorami, a do tego wy-
dawnictwa oferowały atrakcyjne rabaty oraz możliwość nabycia przedpremie-
rowych publikacji. Swoją premierę miała także, wydana przez bibliotekę, książ-
ka „Opowiadania (bibliotecznym) słowem pisane”, która zawiera nagrodzone w 
konkursie literackim prace autorstwa mieszkańców powiatu piaseczyńskiego.
 O książce „Ada i jej cztery przygody” Jana Kerdena z ilustracjami Piotra Fą-
frowicza opowiadała znana aktorka i wokalistka Olga Bończyk, która nagrała 
do niej wersję dźwiękową.
 - Dziecka nie da się oszukać – mówiła Olga Bończyk. - Najmłodsi stawiają nam 
wysoko poprzeczkę. Z niezwykłą starannością starałam się przekazać tą opo-
wieść, ale różniło się to od nagrywania audiobooków dla dorosłych. To ogromna 
odpowiedzialność za słowo i prawdę, którą przekazujemy w ten sposób. 
 Na festiwalowej scenie można było również posłuchać, między innymi, Jó-
zefa Wilkonia oraz Lidii Iwanowskiej-Szymańskiej i Niki Jaworowskiej-Duchliń-
skiej – autorek „Opowieści z miasta z piasku”. O stronę muzyczną imprezy zadba-
li z kolei młodzi wykonawcy ze szkoły Be Music, Robert Moskwa oraz Pablopa-
vo i Ludziki, a wszyscy chętni mogli obejrzeć aż dziewięć, towarzyszących wyda-
rzeniu, ekspozycji: ilustracji Piotra Sochy do wydawnictwa „Pszczoły”, Niki Jawo-
rowskiej-Duchlińskiej do książki „Opowiadania (bibliotecznym) słowem pisane” 
oraz dziecięcych prac inspirowanych opowiadaniem „Ada i jej cztery przygody”. 
 W głównej sali wystawowej dostępne są portrety fotografi czne przedstawi-
cieli świata polskiej kultury pt. „SztukMistrzowie” Macieja Kłosia, a pozostałe eks-
pozycje oglądać można w różnych punktach Piaseczna i gminy: „Mistrz w Pia-
secznie” przybliża postać Józefa Wilkonia – w fi lii biblioteki przy ulicy Kościusz-
ki 49; prace Józefa Wilkonia pt. „Pawie” – przy Skwerze Kisiela; ilustracje do książ-
ki „Ada i jej cztery przygody” Piotra Fąfrowicza – w budynku Przystanku Kultura 
przy rynku, a także ilustracje Józefa Wilkonia - w Zakątku Kultury oraz rysunki do 
wydawnictwa „Psie życie” w punkcie bibliotecznym w Kamionce.
 Organizatorzy festiwalu, jak co roku, zadbali również o maksymalną do-
stępność imprezy.
 - Na scenie, dzięki partnerowi Fundacji Polska Bez Barier, dostępna była 
pętla indukcyjna, a spotkania tłumaczone były na żywo przez tłumaczkę pol-
skiego języka migowego z Polskiego Związku Głuchych – dodaje Urszula Bą-
kowska, specjalista ds. promocji Biblioteki Publicznej w Piasecznie.

Grzegorz Tylec

Wspomnienia Powstańców Warszawskich

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W sobotę 25 września o godz. 17 w Hugonówce odbędzie się pokaz wy-
jątkowego fi lmu „Odebrano mi młodość – Wspomnienia Powstańców War-
szawskich”. Powstał on z inicjatywy Joanny Jasitczak – wolontariuszki Domu 
Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, z wykształcenia historyka i fi lmow-
ca, która postanowiła uwiecznić wspomnienia powstańców. Produkcja, w 
której gościnnie wystąpili m.in Filip Chajzer i Paulina Soboń, fi nalistka pro-
gramu Top Model, to hołd dla Powstańców Warszawskich. Film opowiada hi-
storię siedmiu z nich. Poznajemy powstanie z punktu widzenia młodego czło-
wieka, który mierzy się z realiami wojennymi, ale także cofamy się do czasów 
przedwojennej Warszawy. Narratorzy, którymi są prawdziwi powstańcy, za-
bierają nas więc w podróż w czasie. Dzięki niej dowiadujemy się, co było naj-
piękniejsze w przedwojennej Warszawie, co najbardziej utkwiło bohaterom 
fi lmu w pamięci, jak wyglądał moment wybuchu wojny i wreszcie jak pamię-
tają powstanie. Po seansie odbędzie się spotkanie z aktorami. Wstęp wolny, 
ale obowiązuje reżim sanitarny. 

TW



<<
  /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


