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Koszmar na Geodetów. Mieszkańcy mają dość!
PIASECZNO Trwa przebudowa ulicy Geo-

detów, jednej z najważniejszych dróg 

na terenie gminy. Okazuje się, że cią-

gnące się od miesięcy prace mocno do-

skwierają okolicznym mieszkańcom. 

- Jak ten remont jeszcze trochę potrwa, 

będziemy musieli zamknąć nasz biznes 

– mówi pani Dorota, prowadząca z mę-

żem brazylijską restaurację

PIASECZNO Na działce znajdującej się w rejonie ul. Zie-

lony Krąg i Waniliowej od kilku dni trwa budowa 

masztu telefonii komórkowej o wysokości 46 m.

- Nie rozumiem, dlaczego nikt nie poinformował nas 

o tej inwestycji – dziwi się Ireneusz Sarnecki, którego 

dom stoi kilkadziesiąt metrów od masztu. - Ten słup 

obniży wartość naszych nieruchomości i niekorzyst-

nie wpłynie na nasze zdrowie

Nie chcą w sąsiedztwie masztu 
telefonii komórkowej
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GÓRA KALWARIA

Kierowca tira skorzystał z uprawnień kolegi
 Policjanci zatrzymali na krajowej „50” ciężarowe renault. 
Podczas kontroli okazało się, że prowadzący tira 29-latek ko-
rzysta z karty kierowcy... należącej do jego kolegi. Mężczyzna 
stracił na trzy miesiące prawo jazdy i został ukarany manda-
tem w wysokości 2000 zł. 

Chcąc ominąć korek jechał 
po pasie dla rowerów
 Kilka dni temu siedzący za kierownicą passata 63-latek 
zrobił sobie rajd po centrum miasta, niejednokrotnie łamiąc 
przepisy. W pewnym momencie wyprzedził ciąg stojących 
przed nim samochodów i zaczął jechać... pasem dla rowerów. 
Nie wiedział, że podąża za nim prywatnym samochodem bę-
dący po służbie policjant, który nagrywa szaloną przejażdż-
kę. 63-latek nie uniknie odpowiedzialności. Grozi mu czasowa 
utrata prawa jazdy oraz wysoka kara pieniężna. 

Stokrotka pod linią 
wysokiego napięcia już gotowa
LESZNOWOLA Budowa obiektu handlowo-usługowego pod linią wysokiego na-

pięcia u zbiegu ulic Postępu i Słonecznej w Kolonii Lesznowola dobiegła końca 

już kilka miesięcy temu. Dlaczego więc sieć Stokrotka zwleka z jego otwarciem?

 Jako pierwsi, na prośbę na-
szych czytelników, poruszyli-
śmy temat tej kontrowersyjnej 
inwestycji. Do końca nie było 
wiadomo, czy zostanie ona 
zrealizowana, tym bardziej, że 
starosta – po naszej interwen-
cji – uchylił dla niej pozwolenie 
na budowę i odmówił zatwier-
dzenia projektu budowlanego. 
Inwestor odwołał się jednak do 
wojewody, który... uchylił decy-
zję starosty. Koniec końców bu-
dynek powstał i teraz ma być w 
nim sklep Stokrotki. Obiekt był 
gotowy już w grudniu, ale do tej 
pory nie został otwarty. Zapyta-
liśmy sieć, kiedy to nastąpi i czy 

– w związku z bliskim sąsiedz-
twem linii wysokiego napięcia - 
nie obawia się o bezpieczeństwo 
swoich pracowników i klien-

tów. – Decyzję o otwarciu skle-
pu podejmiemy tylko wtedy, je-
żeli będziemy pewni, że wszyst-
ko jest zgodne z przepisami – in-
formuje Daria Raganowicz, spe-
cjalista ds. PR i komunikacji ze-
wnętrznej Stokrotki. - Budynek, 
w którym ma funkcjonować Sto-
krotka, musi być całkowicie bez-
pieczny dla naszych pracowni-

ków i klientów. Dlatego czekamy 
na przekazanie przez inwesto-
ra wszelkich wymaganych doku-
mentów i informację dotyczącą 
ich oceny. W tej sytuacji nie mo-
żemy wskazać planowanej daty 
otwarcia nowej placówki. 

Tomasz Wojciuk

Gotowy budynek cały czas czeka na otwarcie

Stokrotka chce mieć

 pewność, że wszystko 

jest zgodnie z przepisami

R E K L A M A

Zatrzymano dwóch poszukiwanych
 W wynajmowanym mieszkaniu policjanci zatrzymali 67-let-
niego obywatela Ukrainy. Mężczyzna ma do odbycia karę 5 mie-
sięcy więzienia. Już trafi ł do zakładu karnego. Tego samego dnia, 
w miejscu zamieszkania kryminalni zatrzymali 26-latka, który ma 
do odbycia karę 1,5 roku pozbawienia wolności za kradzieże. On 
również natychmiast trafi ł do jednostki penitencjarnej. 

GÓRA KALWARIA/PIASECZNO

Marihuana i metaamfetamina
 W środę w Górze Kalwarii policjanci zatrzymali 21-latka, 
który miał przy sobie 10 gramów metaamfetaminy. Tego sa-
mego dnia na terenie Józefosławia wpadł 17-latek z 12 gra-
mami marihuany. Obydwaj zatrzymali usłyszeli zarzuty i sta-
ną przed sądem. Policja apeluje do rodziców nieletnich, aby 
kontrolowali, na co ich dzieci wydają pieniądze.

PRAŻMÓW

Na stacji stracił katalizator
 Kilka dni temu na stacji PKP Ustanówek z pojazdu marki 
Jeep został skradziony katalizator o wartości około 1000 zł. 
Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia i apeluje  o czuj-
ność mieszkańców.

URSYNÓW

Podejrzani o posiadanie narkotyków
 Kilka minut po północy na przystanku autobusowym w rejo-
nie ulicy Puławskiej policjanci zauważyli dwóch dziwnie zacho-
wujących się nastolatków. 18-latkowie zostali wylegitymowani, 
a jeden z nich wyjął z kieszeni dwa plastikowe woreczki z mari-
huaną tłumacząc, że przed chwilą dostał je od kolegi. Obydwaj na-
stolatkowie zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty posiadania środ-
ków odurzających, za co grozi im do 3 lat pozbawiania wolności.

OGŁOSZENIE
 Komendant Powiatowy Policji poszukuje pracownika 

technicznego do prac biurowych do pracy w KP Lesznowola. 
Swoje aplikacje można przesyłać do 1 marca po wcześniejszym 

kontakcie pod numerem telefonu (47) 72 45 288.

Nie chcą w sąsiedztwie masztu 
telefonii komórkowej
PIASECZNO Na działce znajdującej się w rejonie ul. Zielony Krąg i Waniliowej od 

kilku dni trwa budowa masztu telefonii komórkowej o wysokości 46 m. - Nie ro-

zumiem, dlaczego nikt nie poinformował nas o tej inwestycji – dziwi się Irene-

usz Sarnecki, którego dom stoi kilkadziesiąt metrów od masztu. - Ten słup ob-

niży wartość naszych nieruchomości i niekorzystnie wpłynie na nasze zdrowie

 Zdesperowani mieszkańcy, 
którzy protestują przeciwko bu-
dowie masztu wynajęli prawni-
ka, licząc że wstrzyma on kontro-
wersyjną inwestycję. 
 - To wszystko spadło na nas 
jak grom z jasnego nieba, o bu-
dowie masztu dowiedzieliśmy się 
od robotników – mówi pan Irek. - 
Poprosiliśmy o wyjaśnienia gmi-
nę i radnych, ale nikt nie zaintere-
sował się naszym problemem. 
 Niezadowolonych z budo-
wy masztu mieszkańców jest 
około 50. W środę spotkali 
się oni w przedszkolu „ABC”, 
którego plac zabaw znajduje 
się w bezpośrednim sąsiedz-
twie inwestycji. 
 - To przykre, że na nasze 
spotkanie nie przyszedł nikt 
z samorządowców – nie kry-
ją swego rozgoryczenia pro-
testujący. Tymczasem, jak in-
formuje gmina, maszty telefo-
nii komórkowej są budowane w 
oparciu o pozwolenie na budo-
wę, które wydaje powiat. 
 - My nie uczestniczymy w 
tym procesie – zapewnia Jo-
anna Ferlian-Tchórzewska z 
gminnego biura promocji. 

 Zdesperowani mieszkańcy 
zamierzają podjąć szereg dzia-
łań licząc, że uda im się zatrzy-

mać budowę. - Wystąpimy na 
pewno do PINB-u z pytaniem, 
czy zostały spełnione wszyst-

kie warunki umożliwiające po-
stawienie masztu w tym miejscu 
– zapewnia pan Irek. - Uważa-
my też, że najbliżsi sąsiedzi po-
winni zostać wcześniej poin-
formowani o inwestycji przez 
gminny wydział środowiska. 
Poza tym podczas budowy 
przerwano dren odwodnienio-
wy. Dostrzegamy tu sporo uchy-
bień, dlatego będziemy walczyć 
o przerwanie budowy.

Prace ziemne zaczęły się w ostatni poniedziałek

Mieszkańcy próbują 

zatrzymać budowę 

masztu, choć zdają 

sobie sprawę, że będzie 

to trudne

Tomasz Wojciuk
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Nie chcą betonu w środku lasu
TARCZYN Mieszkańcy Leśnej Polany w Pracach Du-

żych sprzeciwiają się wyasfaltowaniu biegnącej 

przez las drogi. - To wątpliwa inwestycja, która 

zdegraduje miejscową przyrodę - argumentują
 Chodzi o aleję Wacława Lip-
nickiego. Protestujący ludzie 
uważają, że inwestycja zaburzy 
lokalny ekosystem. Przy wjeździe 
do miejscowości wywiesili kilka 
transparentów ze swoim głów-
nym postulatem, czyli „zaprze-
staniem betonowania lasu”. 

 - Od czterech lat prowadzi-
my cichą walkę z władzami gmi-
ny o zachowanie charakteru całej 
Leśnej Polany – piszą w petycji. - 
Sprawą próbowaliśmy zaintereso-
wać także panią burmistrz, ale nie 
otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.
 Zdesperowani ludzie tłu-
maczą, że na zabetonowaniu 
alei Lipnickiego się nie skoń-
czy. - Najpierw asfalt ma poja-
wić się na ulicy księdza Pyrki, 
potem parkingi mają powstać 
przy kościele, w następnej ko-
lejności będzie aleja Lipnickie-

go z drogą rowerową z chod-
nikiem, a na końcu wyasfalto-
wana zostanie aleja Wojciecho-
wa – wyliczają. - Do tej pory 
mieszkaliśmy w parku, a Le-
śna Polana była ostoją ptaków, 
jeży, zaskrońców, saren. Nieste-
ty, wszystko wskazuje na to, że 
wkrótce się to zmieni...
 W tej chwili mieszkań-
cy zbierają podpisy przeciwko 
planowanej inwestycji. My po-
stanowiliśmy sprawdzić, na ja-
kim znajduje się ona etapie.  
 - We wrześniu ubiegłego 
roku radni zarezerwowali środ-
ki na wykonanie projektu tech-
nicznego alei Lipnickiego – in-
formuje Marek Lewtak, kierow-
nik gminnego wydziału inwe-
stycji. - Do końca czerwca tego 
roku projekt ma być gotowy. 

Wywieszone w rejonie głównych ulic transparenty mają 

odwieść gminę od pomysłu przebudowania leśnych ciągów

Wielu mieszkańców chce 

zachowania 

dotychczasowego 

charakteru Leśnej Polany  Leśna droga o długości 
około 800 m ma mieć szero-
kość 12 m oraz ciąg pieszo 
rowerowy, który będzie biegł 
od strony kościoła, łączył 
się z trasą rowerową wzdłuż 
Tarczyńskiej i Spokojnej i do-
chodził do szkoły w Pracach 
Małych. 

 - W miejscowym planie za-
gospodarowania jest zarezer-
wowany pas pod tę drogę – 
zwraca uwagę Marek Lewtak. 
- Na razie trudno powiedzieć 
kiedy inwestycja zostanie zre-
alizowana, bo radni nie zare-
zerwowali na nią środków. 

Tomasz Wojciuk

Chcą zbudować 
liceum

POWIAT/TARCZYN

 Kilka dni temu władze powia-
tu, gminy Tarczyn oraz właścicielka 
działki, na której ma powstać pla-
cówka, podpisały list intencyjny w 
sprawie budowy nowej siedziby 
Zespołu Szkół im. Ireny Sendlero-
wej w Tarczynie. Teraz szkoła, która 
powstała w latach 60-tych ubiegłe-
go wieku, mieści się w niewielkim 
budynku wynajmowanym od tar-
czyńskiej parafi i i panują w niej trud-
ne warunki lokalowe. W liście jest 
mowa m.in. o tym, że powiat chce 
kupić działki przy ul. Pogodnej 3 i 4, 
na których zostanie wybudowana 
szkoła. Gmina Tarczyn ma przekazać 
dodatkowo trzecią działkę, przyle-
gającą do tych dwóch nieruchomo-
ści oraz przystąpić do zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Oddaj krew!

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W niedzielę 27 lutego przy ko-
ściele Świętej Bożej Rodzicielki Ma-
ryi w Konstancinie-Jeziornie (Klary-
sew) będzie można oddać krew. Bę-
dzie ona pobierana w domu para-
fi alnym przy ul. Słonecznej 20 w go-
dzinach od 9.30 do 13.30. Jest to już 
29 akcja organizowana przez para-
fi ę w Klarysewie. Pierwsza akcja ho-
norowego oddawania krwi odbyła 
się 26 marca 2006 r. TW

P R O M O C J A

PIASECZNO Publiczne Przedszkole „Bajka” w Piasecznie ogłasza zapisy na nowy rok szkolny 

2022/23. Realizujemy podstawę programową i 16 zajęć dodatkowych.

 Tutaj dzieci codziennie uczą 
się języka angielskiego, mają róż-
norodność zajęć plastycznych i 
konstrukcyjnych, uczą się tańców 
narodowych i współczesnych. 
Mają zajęcia baletowe i naukę gry 
na instrumentach muzycznych ta-
kich jak: dzwonki chromatyczne, 
pianino, ksylofon, ukulele oraz 
skrzypce.
 Rodzice płacą tylko za wy-
żywienie i symboliczną „złotów-
kę” za każdą godzinę powyżej 5 
godzin. Jesteśmy zwolennikiem 
zdrowej kuchni! Wszystkie posił-
ki są przygotowywane na miej-
scu łącznie z pieczeniem pieczy-
wa. Zapraszamy wszystkie dzieci! 

Księcia Janusza I Starego 5, Piaseczno 05-500, 

tel. 22 715-52-07, 22 737-07-68, https://bajka.eu

ul. 11 Listopada 21. 05-502 Piaseczno

tel. 513 818 888
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Budując drogę zablokowali garaże
PIASECZNO Budowa ul. Marusarzówny na tyłach orlika przy GOSIRze zaczę-

ła się w kwietniu ubiegłego roku i trwa do tej pory. - Kilkanaście dni temu 

budowlańcy zablokowali mi i dwóm sąsiadom wjazd do garażu – skarży się 

pan Maciej, nasz czytelnik. - Prosiłem o odblokowanie przejazdu zarówno 

wykonawcę, jak i gminę. Bez rezultatu

 Pan Maciej nie kryje swo-
jej złości, prowadząc nas na 
plac budowy. 
 - Proszę spojrzeć, co mi tu 
zrobili... – pokazuje na ciąg pię-
ciu garaży, znajdujących się na 
przedłużeniu bloku przy ulicy 
Kusocińskiego 12. - Nie może-
my korzystać z naszych miejsc 
postojowych, bo wykonawca na 
wjeździe do nich usypał góry 
ziemi. Przecież mógł zrzucić ją 
obok – dziwi się mężczyzna. 
 Nasz czytelnik tłumaczy, 
że garaże znajdujące się tuż 
obok budowanej właśnie ul. 
Marusarzówny i tak mają zo-
stać wyburzone. 
 - Dostaniemy miejsca za-
stępcze, ale póki co możemy 
z nich korzystać – wyjaśnia. 

- Tyle tylko, że teraz nie jeste-
śmy w stanie. Parkujemy sa-
mochody pod gołym niebem, 
zabierając miejsca innym. 

Dzwoniłem już w tej sprawie 
do gminy, to mnie zbyli. Roz-
mowy z wykonawcą też nic 
nie pomogły...

Imieniny Konstancji

 W programie wiele atrakcji nawiązujących do czasów powstania 
letniska, wśród których znajdzie się coś dla każdego. Dla najmłod-
szych zaplanowano warsztaty plastyczne, podczas których przygo-
tują kartki imieninowe (19 lutego, godz. 14 i 15.30). Będzie można 
także samodzielnie zrobić na szydełku mitenki, czyli ciepłe i stylo-
we wełniane rękawiczki bez palców, które były modne na przeło-
mie XIX i XX wieku. Warsztaty szydełkowe odbędą się 19 i 20 lutego 
o godz. 14 i 15.30. W sobotę o godz. 17 w ramach cyklu Wirtualne 
Muzeum Konstancina odbędzie się spotkanie poświęcone Henry-
kowi Poddębskiemu, jednemu z najwybitniejszych przedstawicieli 
polskiej przedwojennej fotografi i dokumentalnej. Będzie też moż-
na samemu stworzyć oryginalne ekopomadki. Warsztaty odbędą 
się w niedzielę o godz. 14 i 15.30. Imieniny zwieńczy koncert pio-
senki francuskiej „Taką Cię pamiętam, Aurelio” w wykonaniu woka-
listki Beaty Banasik. Z okazji Imienin Konstancji w Kawiarni Hugo-
nowka FoodArt Cafe będzie można kupić konstantynkę, jedyne w 
swoim rodzaju pyszne, konstancińskie ciastko. Bezpłatne wejściów-
ki na spotkanie oraz koncert do odbioru w recepcji KDK w dniu wy-
darzeń od godz. 12. Na wszystkie warsztaty obowiązują zapisy. 
Liczba miejsc ograniczona.

TW
 Ulica Marusarzówny bu-
dowana jest od kwietnia ubie-
głego roku. Pierwotnie mia-
ła zostać skończona we wrze-
śniu, jednak prace szybko sta-
nęły. Okazało się, że proble-
mem są drzewa. Aby poprowa-
dzić drogę tak, jak pierwotnie 
planowano, trzeba by je wy-
ciąć. Chcąc tego uniknąć, gmi-
na zleciła modyfikację projek-
tu. Trzeba też było podpisać 
nową umowę z wykonawcą, bo 
zmienił się zakres prac. 

Tomasz Wojciuk

KONSTANCIN JEZIORNA W najbliższy weekend 19 i 20 lutego 

Konstanciński Dom Kultury zaprasza do Hugonówki na do-

roczne święto, organizowane na cześć hrabiny Konstancji 

Skórzewskiej z Potulickich, matki założyciela Konstancina 

hrabiego Witolda Skórzewskiego
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Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, 
Piaseczno, ul. Młynarska 6 lok. 45 (wejście od Warszawskiej); 

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

Likwidujemy zmarszczki
Istnieje zabieg, który ujędrni zagęści skórę, będzie przeciwdziałał opa-

daniu powiek. Można go wykonać w gabinecie kosmetycznym i nie wią-

że się z czasowym wyłączeniem z życia z powodu konieczności rekonwa-

lescencji. Brzmi zagadkowo? Jest to zabieg peptydowego nano peelin-

gu frakcyjnego.

 Najbardziej charakte-
rystyczną oznaką starzenia 
się skóry są zmarszczki, któ-
re powstają z powodu de-
gradacji  kolagenu, elasty-
ny i peptydów oraz zabu-
rzeniami w lipidowej ma-
trycy skóry. Składniki prze-
ciwzmarszczkowe powinny,  
więc skutecznie hamować 
wszystkie te procesy.
 Właśnie te substancje znaj-
dziemy w zabiegu peptydowe-
go nano peelingu frakcyjnego.
 Dzięki wysokim stęże-
niom  neuropeptydów ob-
serwujemy rozkurczanie mię-
śnie i blokowanie powstawa-
nia zmarszczek mimicznych. 
Do wtłaczania substancji ak-
tywnych używany jest derma 
pen z nano kartridżem. Za-
bieg stosuje się w serii 4 - 6 
razy zależnie od stanu skóry 
w odstępach ok. tygodnia. 

Efekty są spektakularne.
 Należy podkreś l ić , że 
dzięki swojej formule za-
bieg  daje efekt si lnego 
wyg ładzenie zmarszczek 
wokó ł  oczu i  uniesienia 

opadającej powieki.  

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

Tlenoterapia ratuje życie
Tlenoterapia to nowoczesna metoda umożliwiająca regenerację i uzdrowie-

nie wszystkich tkanek, a co za tym idzie całego naszego organizmu. Tlen do-

ciera nawet do tkanek i narządów uszkodzonych w wyniku miażdżycy, urazów, 

złamań, zakażenia, po radioterapii, chemioterapii, zmiażdżenia czy poparzeń.

Jak działa?

 Podczas tlenoterapii oddychamy 100% tlenem w warunkach podwyż-
szonego ciśnienia (HBOT). Tlen w zwiększonej ilości dociera do wszystkich 
tkanek i narządów.

TLENOTERAPIA HIPERBARYCZNA ZWIĘKSZA AŻ 8-KROTNIE

PRODUKCJĘ WŁASNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH W SZPIKU.

Na co pomaga?

 Przywraca sprawność przy powikłaniach pocovidowych (niewydolność odde-

chowa, burza mózgowa). Ma zbawienne działanie na trudno gojące się rany w przy-
padku cukrzycy, łuszczycy, zakażeń skórnych, oparzeń, przeszczepów i odmrożeń.

 Sktecznie wspomaga także leczenie boreliozy oraz przewlekłych zakażeń 

bakteryjnych (także beztlenowych). Spowalnia procesy starzenia (anti-aging). 
Zaobserwowano istotne działanie przeciwbólowe – szczególnie w chorobach 
reumatycznych czy fi bromialgii. Powszechnie wykorzystywana  jest w stanach 
wyczerpania fi zycznego i psychicznego. 
 - Już po 5 zabiegach moje wyniki badań znacznie się poprawiły. Mój lekarz był 
zdziwiony - mówi zachwycona klientka gabinetu Lazurowy Tlen w Józefosławiu. - 
Pochwalił pomysł tlenoterapii. - dodaje.

DLA seniorów 60+   cena sesji TYLKO 70 zł 
Lazurowy Tlen, ul. Urocza 14, 05-500 Józefosław,  tel. 506 503 996

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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Koszmar na Geodetów. Mieszkańcy mają dość!
PIASECZNO Trwa przebudowa ulicy Geodetów, jednej z najważniejszych dróg na terenie gmi-

ny. Okazuje się, że ciągnące się od miesięcy prace mocno doskwierają okolicznym mieszkań-

com. - Jak ten remont jeszcze trochę potrwa, będziemy musieli zamknąć nasz biznes – mówi 

pani Dorota, prowadząca z mężem brazylijską restaurację

 - Przed pandemią otworzy-
liśmy przy Geodetów nieduży 
punkt Tapioca by Brasil on the 
plate – opowiada pani Dorota. 
- Cieszyliśmy się, że znaleźliśmy 
swoje miejsce na ziemi, przetrwa-
liśmy pandemię, niestety remont 
drogi może okazać się dla nas za-
bójczy... Zresztą w podobnej sy-
tuacji jest kilka innych znajdują-
cych się w sąsiedztwie restauracji.
 Pani Dorota starała się zainte-
resować swoim problemem urzęd-
ników i radnych. - Nikt nie traktu-
je nas poważnie – uważa. - W ze-
szłym tygodniu prace na rozkopa-
nej i wyglądającej jak poligon dro-
dze były prowadzone tylko w po-
niedziałek. Później nic się nie dzia-
ło. Bywają wieczory, gdy latar-
nie są wyłączone. Wówczas po-
wrót do domu po błocie, dziurach 
i wielkich kałużach jest naprawdę 
niebezpieczny. Jest sporo miejsc 
bez chodnika. Aby dostać się na 
druga stronę, trzeba przejść przez 
głębokie na 30 cm błoto. Dlaczego 
jesteśmy tak traktowani? Gdy pro-
simy o pomoc słyszymy, że nie-
długo będzie lepiej. To nam jed-
nak nie wystarcza.

 Wielu mieszkańców Józefo-
sławia zmaga się na co dzień z 
podobnymi niedogodnościa-
mi. Na ulicę Kuropatwy, któ-
ra nie ma chodników, został 
przekierowany ruch samocho-
dów. - Tam nie ma w tej chwili 

jak przejść – alarmuje pani Zo-
fia, nasza czytelniczka. - Wszę-
dzie błoto i mnóstwo aut. Czło-
wiek boi się o swoje życie.
 W błotnistej mazi tonie 
również skrzyżowanie Geode-
tów z Wiejską. - Czy nie moż-
na położyć tam po prostu beto-
nowych płyt, które poprawiłyby 
sytuację? - pyta kolejny czytel-
nik. - Zresztą inne ulice, jak Tu-
lipanów, są również koszmar-
nie zabłocone. 

 Dość remontu ma Andrzej 
Hubl, były radny, inżynier bu-
downictwa i mieszkaniec Jó-
zefosławia. - Wiejska, Rubino-
wa, Osiedlowa – te ulice to ja-
kiś koszmar – twierdzi. - Wszę-
dzie gigantyczne kałuże, błoto, 
zachlapane ogrodzenia, któ-
rych nikt nie czyści. Nie spo-
tkałem tu nigdy nadzoru inwe-
storskiego, mam wrażenie że 
nikt tego nie pilnuje. Jednym 
słowem bałagan i bezhołowie. 
Ludzie miesiącami żyją tu w 
strasznych warunkach, grzę-
zną w błocie i niszczą samo-
chody. To są po prostu drwiny 
z mieszkańców – podsumowu-
je Andrzej Hubl. 
 Poprosiliśmy gminę, aby 
odniosła się do tych zarzu-
tów. Wiceburmistrz Robert 
Widz zapewnia, że wykonaw-
ca stara się realizować inwesty-
cję jak najszybciej. - Ewentual-
ne wstrzymanie robót, jak mia-
ło to miejsce w ubiegłym tygo-
dniu, wynika z warunków po-
godowych uniemożliwiających 
wykonanie konkretnych prac 
ziemnych – wyjaśnia. - Nieste-

ty przedsiębiorcy prowadzący 
działalność na odcinku, na któ-
rym trwają obecnie prace, mu-
szą się uzbroić w cierpliwość i 
poczekać jeszcze kilka tygodni 
na utwardzenie dojazdu.
 Gmina stoi na stanowisku, 
że inspektorzy nadzorujący in-
westycję codziennie są na miej-
scu i oceniają jej postępy. Co do 
płyt betonowych, które mogły-
by poprawić sytuację, to ich po-
łożenie jest na razie niemożli-
we, bo na drodze prowadzone są 
prace ziemne. - Wykonawca na 
bieżąco sprząta zanieczyszcze-
nia związane z ruchem pojaz-
dów budowy – zapewnia wice-

burmistrz. - Okoliczne drogi za-
nieczyszczają głównie kierowcy, 
którzy przejeżdżają przez budo-
waną drogę. Tymczasem więk-
szość z dróg przecinających ulicę 
Geodetów ma alternatywne po-
łączenia. Zachęcamy kierowców, 
aby z nich korzystali - dodaje wi-
ceburmistrz Robert Widz.
 Dziury na istniejących dro-
gach mają być uzupełniane w 
ramach bieżącego utrzymania, 
gdy warunki pogodowe na to 
pozwolą. Na bieżąco są utwar-
dzane jedynie te miejsca, które 
zagrażają bezpieczeństwu.

Tomasz Wojciuk

Zdaniem wielu mieszkańców remont Geodetów można 

by zorganizować i przeprowadzić o wiele sprawniej

- Nie ma tu „tempa 

amerykańskiego”. Gdyby 

gmina szanowała miesz-

kańców, prace przy 

Geodetów powinny iść 

na trzy zmiany – uważa 

pan Jacek, mieszkający 

przy ul. Tulipanów

Karnawałowa noc filmowa 

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W piątek 18 lutego o godz. 19 przy ul. Mostowej 15 od-
będzie się „Bezsenna Noc w Hugonówce” z maratonem fil-
mowym w iście szampańskim stylu. Trzy prezentowane w 
trakcie maratonu filmy zabiorą widzów w emocjonującą po-
dróż w czasie i przestrzeni. Będzie to niezwykła, pełna nie-
spodzianek noc z musicalami. Informacje o tytułach filmów 
można uzyskać bezpośrednio w Hugonówce lub pod nume-
rem tel. (22) 484 20 20. Bezpłatne wejściówki do odbioru w 
recepcji KDK w dniu wydarzenia od godz. 12. Obowiązuje re-
żim sanitarny.

TW

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39



nr 6 (889)/2022

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

DAM PRACĘ

Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów 
(składacz, streczowacz), tel. 606 259 458

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

Pracownik techniczny (elektryk, mechanik) - 
praca w Piasecznie - pełny etat, tel. 606 964 169

Przyjmę panią do sprzątania i prania samo-
chodów ciężarowych 2-3 x w tygodniu, Łazy k. 
Magdalenki, tel. 604 626 444

Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym zatrudni 
pracowników, tel. 509 920 388

Zatrudnimy krawcową na etat, wynagrodzenie 
od 4 tys,  tel. 883 72 72 39

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

Zatrudnię kucharkę, praca od maja do wrze-
śnia, Jastrzębie, tel. 667 914 610

Zatrudnię hydraulika i osobę do przyuczenia, 
tel. 609 079 764

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni ekspe-
dytorów, tel. 534 140 941

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierow-
ców, tel. 534 140 941

Zatrudnię w sklepie spożywczym: Baniocha, 
Łoś lub Nowa Wola, tel. 505 760 600

Firma Point of View zatrudni magazynierów 
oraz operatorów wózków widłowych. 
Tel. 604 504 479

Pracowników fizycznych na skład drewna w 
Lesznowoli Tel. 604 867 489

Praca w zakładzie kamieniarskim tel. 600 389 218

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie 
spożywczym, Konstancin, tel. 602 122 313

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych 
ogrodników, brukarzy oraz pracowników fi-
zycznych do przyuczenia. Praca całoroczna,
tel. 789 452 358

Zatrudnię dyspozytora wytwórni, CV na adres 
prodbet@prodbet.com.pl

Do produkcji i montażu okien,  tel. 600 446 225

Glazurników, szpachlerzy, malarzy, tel. 732 711 612

OGRODNIK - firma Ogródbarw szuka mężczyzn 
do pielęgnacji ogrodów (wolnych kilka etatów). 
Doświadczenie nie jest wymagane. 20-25 zł/h. 
Tel. 607 077 399

Zespół Szkół Nr 3 w Piasecznie ul. Chyliczkowska 
20, zatrudni robotnika- stajennego.
22 756 73 54 , 509 291 780

Opiekunka do sprawnej, starszej Pani. Miastecz-
ko Wilanów, wymagane pełne szczepienie p.Co-
vid, tel. 601334452

Dom Pogrzebowy \"Credo\" z Piaseczna zatrud-
ni pracownika. Praca na  stałe lub dodatkowa do 
obsługi pogrzebów. Wymagane prawo jazdy kat. 
B. Warunki pracy do uzgodnienia. Tel. Kontakto-
wy 510 066 240

Zatrudnię murarza , zbrojarza , pracownika bu-
dowlanego. .Atrakcyjne zarobki tel.604 618 743

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie w Łazach. 
Tel.601 295 090

Sklep Żabka w Baniosze zatrudni pracownika, 
tel. 502 281 506

Potrzebna pani do butiku po 50- tce , 2, 3 razy 
w tygodniu, Konstancin, tel. 693 745 716

Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. Janki;
www.formup.pl  tel. 601 897 727

Szukam kierowcy C+E.Praca na miejscu. 
Tel. 660 000 408

SZUKAM PRACY

Kierowca kat. B, solidny i pracowity, bezwypadko-
wy, tel. 539 492 995

Sprzątanie, tel. 604 227 994

Sprzątanie, tel. 516 096 759

KUPIĘ

KUPIĘ QUADA 110/250 CM, „CHIŃSKIEGO” 
- USZKODZONEGO, DO REMONTU, 
TEL. 698 698 839 

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

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odzna-
czenia, szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418 

SPRZEDAM

Kanapa 3 os., rozkładana, welur, stan b.dobry, 
500 zł, tel. 602 242 730

Tuje żywopłotowe „Szamaragd”, „Brabant”, 
Gołków, tel. 501 679 121

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 515 018 430

Skup aut, tel. 880 569 894

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działkę w centrum Góry Kalwarii, tel. 691 202 395

Działka budowlana ogrodzona 4600 m kw. 
W Chyliczkach, tel. 502 580 355

Mieszkanie, 40 m. kw., niezależne w domu, zada-
szony taras, miejsce na samochód, Chylice,
 tel. 506 47 33 42

Działkę 300 m kw., Biały Ług, gm. Prażmów, 
tel. 601 759 079

Cesja dzierżawy działki 5 arów zabudowanej, stan 
surowy, uzbrojona, w lesie, w miejscowości 
Aleksandrów, tel. 502 305 365

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Lokal usługowy, 51,39 m kw., Piaseczno, 
tel. 517 393 536

Stanowisko fryzjerskie w salonie w Piasecznie, 
tel. 692 488 278

Hala magazynowa, 240 m kw., 4,5 m wysoka, 
ogrodzony plac 1600 m kw., góra Kalwaria,
 tel. 725 520 530

Aneks kuchenny, Góra Kalwaria, ul. Rybie,
 tel. 509 952 583

Konstancin pokój tel. 508 965 950

USŁUGI

ROZBIÓRKI – DOMY, STODOŁY, TEL. 728 890 101

WYBURZANIE ŚCIAN, GŁADZIE, REMONTY 
KOMPLEKSOWA, TEL. 728 890 101

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

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

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

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Docieplanie budynków, poddaszy, mycie i ma-
lowanie elewacji, podbitka. 25 lat doświadcze-
nia, tel. 501 624 562

Malowanie, hydraulika, remonty, 
tel. 501 050 907

Budowa domów, tel. 730 358 998

Dekarskie - naprawa dachów, naprawa rynien, 
montaż nowych dachów, obróbki, papa termo-
zgrzewalna, naprawa kominów, tel. 571 372 348

Kompleksowe remonty, tel. 505 58 67 28

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątnie-
my i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzy-
dłowych, garażowych –  sprzedaż, montaż, ser-
wis, www.automaty-napedy.pl, tel. 790 331 339

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350 

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik tel. 886 576 148

Glazura, remonty, tel. 601 21 94 82

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Wycinka drzew, usługi podnośnikiem koszo-
wym, usługi minikoparką, 
tel: 537 537 450, 537 537 650

Remonty tel. 503 141 591

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRA-
WĄ, CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, 
tel. 500 51 66 77

TYNKI – 20 LAT DOŚWIADCZENIA - TRADYCYJ-
NE GIPSOWE TEL. 604 415 352

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

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

Hydraulik – naprawy, tel. 510 128 912

Cyklinowanie – remonty, tel. 510 128 912

Docieplanie i malowanie budynków, 
tel. 604 938 861

Malarskie, tel. 696 120 208

Wycinka drzew  tel. 502 415 095

Czyszczenie rynien , tel.502 415 095

Renowacja mebli. Kupno sprzedaż 
Tel 733 560 206

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi tel. 519 874 891

Złota rączka tel. 796 682 431

Malarskie tanio tel 501 976 533, 22 727 77 47

Remonty, złota rączka, tel. 609 009 213

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

Kominiarz, tel. 781 495 997

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

PRACOWNIA TWÓRCZEGO ROZWOJU (LEKCJE 
PIANINA, RYSUNKU, INTERPRETACJA WIERSZY, 
KINO ARTYSTYCZNE, GRY EDUKACYJNE, roz-
mowy o twórczym życiu, o rozwoju osobowości, 
o naturze człowieka, życia i wszechświata, grupa 
wsparcia ITD.) TEL. 571 373 118

KOREPETYCJE DLA KLAS 1-6, (MATEMATY-
KA, PRZYRODA, BIOLOGIA, KOSMOLOGIA), OD 
20 ZŁ ZA GODZINĘ,NA MIEJSCU, Z DOJAZDEM 
LUB ONLINE, REFERENCJE, NAUCZYCIEL Z DO-
ŚWIADCZENIEM, TEL. 571 373 118  

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Pozalekcyjne i dodatkowe zajęcia kreatywne i arty-
styczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
tel. 571 373 118

Lekcje pianina 35 zł/h, tel. 571 373 118

ZDROWIE I URODA 

FUNDACJA „MOTYL” ZAPRASZA CIEPŁO NA 
GRUPOWE I INDYWIDUALNE WSPARCIE PSY-
CHOLOGICZNE, TEL. 571 373 118

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

Kawaler, 43l, interesujący się apologetyką chrześci-
jańską, duchowością, rozwojem osobowości, ko-
smosem, twórczością, pozna katoliczkę w wieku ok 
30 – 35 lat, którą pokocha bardzo z wzajemnością, 
kontakt: luka.perla@gmail.com

Księgowa lub pomoc księgowej do pracy 
w biurze w Piasecznie, tel. 698 698 700, 
biuro@moneycount.pl

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182  

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

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

MALOWANIE, REMONTY MIESZKAŃ, 
GLAZURNICTWO, PANELE, TEL. 669 945 460

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

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

Zatrudnię stolarza tel. 694 949 949

MALOWANIE MIESZKAŃ, REMONTY, GLA-
ZURNICTWO, PODŁOGI, TEL. 669 945 460

NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMY-
WARKI PIEKARNIKI PŁYTY TEL.511 204 952

Prace wykończeniowe,  tel. 539 492 995

JJW s.j.  producent skarpet w Konstancinie-
Jeziornie zatrudni pracowników do prac po-
mocniczych Tel.: 22 711 71 58 

Zatrudnię kierowcę na betonomieszarkę 
i operatora węzła betoniarskiego do przyuczenia, 
tel 515 445 225

SPZOZ w Górze Kalwarii zatrudni pracownika 
do sprzątania. Praca od poniedziałku do piątku 
w systemie dwuzmianowym 6:00-14:00; 12:00-
20:00 według grafiku ustalonego z pracodawcą. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV 
na adres: rekrutacja@spzoz.gorakalwaria.pl lub 
pozostawienie aplikacji w Sekretariacie
SPZOZ. Szczegółowe informacje pod numerem 
telefonu: (22) 727 32 46

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
Złotokłos 787 848 898

SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w róż-
nych lokalizacjach Piaseczna tel. 570 810 870

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
TEL. 606 141 944

Remonty budowlane, ogrodzenia , 
tel. 513 137 581 

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

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprząt-
niemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418 

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: 
narzędzia, wiertła itp.; silniki, armaturę, ba-
terie łazienkowe, stare piece na paliwa sta-
łe, piece i podgrzewacze gazowe, bojlery, 
kaloryfery), tel. 502 898 418 

Publiczne Przedszkole Bajka w Piasecznie po-
szukuje pomocy nauczyciela. Tel. 608 601 981

największy nakład największa 
skuteczność w każdy piątek

cena od 4 zł za słowo

Zamów ogłoszenie 
drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39
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Walka o awans będzie ciekawa
PIŁKA NOŻNA, A KLASA Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2021/2022 rozgrywek trzeciej 

grupy warszawskiej A klasy
MKS II PIASECZNO (3. miejsce, 

27 punktów) – Rezerwy biało-
niebieskich rozpoczęły ten sezon 
z przytupem, rozbijając na wła-
snym boisku Jedność Żabieniec 
(5:0) i Ożarowiankę II Ożarów 
Mazowiecki na wyjeździe (8:0). 
Gdyby nie późniejsze straty 
punktów (jak choćby, dość nie-
spodziewany, remis w Piasecz-
nie z Mirkowem 1:1 czy na wy-
jeździe 1:1 – z przedostatnią w 
tabeli Sarmatą), MKS byłby te-
raz na miejscu gwarantującym 
awans do ligi okręgowej. I choć 
promocja wciąż jest jak najbar-
dziej realna, to jednak nie nale-
ży zapominać, że zwykle rezer-
wy (opierając się w pewnej mie-
rze na zawodnikach pierwsze-
go zespołu) mają na wiosnę bar-
dziej ograniczone pole manewru 
pod względem kadrowym, wo-
bec czego o punkty jest im coraz 
trudniej.

JEDNOŚĆ ŻABIENIEC (4. miej-

sce, 26 punktów) – Świętujący w 
tym roku 100-lecie istnienia klub 
LKS Jedność Żabieniec nie kry-
je, że tak piękny jubileusz chciał-
by, uczcić awansem. I gdyby nie 
kiepski start rozgrywek, humory 
w Żabieńcu byłyby teraz z pew-
nością lepsze. Po słabym począt-
ku przełomowy okazał się mecz z 
Przyszłością Włochy (3:2), kiedy 
to drużyna chyba na dobre uwie-
rzyła, że potencjał do awansu jest, 
choć także i później nie brakowało 
wpadek – jak np. porażki u siebie 
z Lesznowolą (1:2). Żeby myśleć o 
końcowym sukcesie Jedność po-
winna poprawić przede wszyst-
kim grę na wyjazdach, bo na wła-
snym boisku radziła sobie zwykle 
bardzo przyzwoicie.

PERŁA ZŁOTOKŁOS (7. miejsce, 

24 punkty) – Choć Perła jest ni-
żej w tabeli niż Piaseczno i Jed-
ność, to jednak różnice w czołów-
ce ligi są tak minimalne, że już 
jedna kolejka może diametralnie 
zmienić sytuacje pretendentów 
do gry w okręgówce. Podopiecz-
ni Adama Piotrowskiego zaczę-

li od trzech remisów z rzędu, ale 
potem potrafili pokonać u siebie 
zarówno Jedność, jak i MKS, ale 
ulegli niestety minimalnie Ursu-
sowi (który wydaje się być pew-
niakiem do awansu) i Przyszło-
ści. Na wiosnę Perła powinna 
być jednak silniejsza kadrowo i 
mocno powalczyć przynajmniej 
o drugie miejsce na zakończenie 
rozgrywek.

RKS MIRKÓW (8. miejsce, 20 

punktów) – Choć Mirków grał je-
sienią w kratkę (notując pięć zwy-
cięstw, pięć remisów i cztery po-
rażki), to jednak – zwłaszcza jak 
na beniaminka – trudno mieć pre-
tensje do postawy drużyny, która 
potrafiła niejednokrotnie zasko-
czyć swoich rywali – jak np. MKS 
II Piaseczno na wyjeździe. Dość 
pewne zwycięstwa z potencjalnie 
niżej notowanymi przeciwnika-
mi (unikanie wpadek) pozwoliły 
RKS na zajęcie pewnego miejsca 
w środku ligowej stawki.

FC LESZNOWOLA (9. miejsce, 

19 punktów) – Pomimo do-
brych momentów, jak np. wy-
jazdowej wygranej w Żabieńcu, 
runda jesienna była bardzo nie-
równa w wykonaniu podopiecz-
nych Daniela Barcickiego. W 
Lesznowoli z pewnością mogą 
żałować zwłaszcza potknięć u 
siebie z Raszynem i Progresem 
– trzy punkty w tych zremiso-
wanych spotkaniach pozwoliłby 
bowiem drużynie grającej swo-
je mecze w Nowej Woli na uloko-
wanie się przed rundą rewanżo-

wą w górnej połówce tabeli.

UKS TARCZYN (11. miejsce, 18 

punktów) – Piłkarze z Tarczy-
na prezentowali się jesienią lepiej 
na boiskach rywali niż w me-
czach u siebie, gdzie wywalczyli 
aż 12 z 18 punktów. Szczególnie 
godny uznania jest punkt zdoby-
ty z Przyszłością Włochy na po-
czątku rozgrywek i remis z Ursu-
sem – pewnym liderem rozgry-
wek. Bolą jednak wysokie poraż-
ki u siebie z Jednością i Perłą, w 
których UKS nie strzelił ani jed-
nego gola, a stracił ich aż... dzie-
sięć. Na wiosnę Tarczyn powi-
nien jednak powalczyć o miejsce 
w górnej połowie tabeli.

Grzegorz Tylec

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy po rundzie jesiennej

1.  Ursus II Warszawa 14 34 11 1 2 45-8
2.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 14 28 9 1 4 37-16
3.  MKS II Piaseczno 14 27 8 3 3 40-17

4.  Jedność Żabieniec 14 26 8 2 4 36-28

5.  City Wilanów (Warszawa) 14 25 7 4 3 30-24
6.  Champion Warszawa 14 24 7 3 4 26-26
7.  Perła Złotokłos 14 24 7 3 4 41-18

8.  RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna) 14 20 5 5 4 28-26

9.  FC Lesznowola 14 19 5 4 5 22-25

10.  KS II Raszyn 14 18 5 3 6 39-33
11.  UKS Tarczyn 14 18 5 3 6 19-32

12.  SEMP Ursynów (Warszawa) 14 12 3 3 8 19-29
13.  Progres Warszawa 14 10 2 4 8 17-48
14.  Sarmata Warszawa 14 5 1 2 11 14-44
15.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 14 4 1 1 12 14-53

Tenisiści stołowi
powalczą o awans
TENIS STOŁOWY W ten weekend dobiegła końca pierwsza 

runda rozgrywek ligowych w tenisie stołowym. Brały w niej 

udział trzy zespoły UKS Return Piaseczno, które rywalizowa-

ły na poziomie II, IV i V ligi mężczyzn

 Pierwsza drużyna UKS Return zakończyła rundę jesienną na 
wysokim, czwartym miejscu, zostawiając za sobą, między innymi, 
spadkowicza z pierwszej ligi GKTS Wiązowna czy zespoły z Elblą-
ga i Olsztyna. Liderem drużyny z Piaseczna był grający trener Ma-
ciej Chojnicki, który na 22 pojedynki wygrywał aż 19 razy. Dzięki 
czwartemu miejscu drużyna w rundzie wiosennej zagra w grupie 
mistrzowskiej (gdzie zmierzą się ze sobą ekipy z miejsc jeden-sześć) 
i powalczy o jak najwyższe miejsce w tabeli.
 Jeszcze lepiej w pierwszej rundzie rozgrywek spisały się dru-
żyny grające w czwartej i piątej lidze. Obie znajdują się na drugim 
miejscu w swoich grupach, co daje im prawo gry o awans do wyż-
szej klasy rozgrywkowej. Taki cel przed sezonem został w końcu po-
stawiony przed zawodnikami i wszystko wskazuje na to, że szykuje 
się bardzo emocjonująca runda rewanżowa oraz - miejmy nadzie-
ję - gra i zwycięstwo w barażach dających awans.

Tyl.



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

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


