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Inwestycje w gminie Tarczyn

Gmina Tarczyn sfinansowała
modernizację wnętrza budynku
szkoły podstawowej w
Suchostrudze. W ramach prac
inwestycyjnych wymieniono część
rur kanalizacyjnych, pomalowane
zostały ściany na korytarzach,
pomieszczenia klasowe, lokum
gospodarcze, ułożono też nową
glazurę i terakotę w toaletach. W
szkole zamontowano też nowe
lampy, osłony na grzejniki, w
części pomieszczeń ułożono
panele podłogowe, wymieniono
również firanki.
Burmistrz Tarczyna wraz
z Radą Miejską inwestują też w
powiększenie sieci wodociągowej.
Po wybudowaniu ponad 1,5kilometrowego odcinka wodociągu
wraz z przyłączami w Pawłowicach
gmina Tarczyn podpisała umowę
na wykonanie sieci wodociągowej
w miejscowościach Racibory i
Nowe Racibory o łącznej długości
12 153 mb (sieć) i 4 096 mb
(przyłącza) oraz w miejscowości
Kawęczyn o łącznej długości 3 313
mb (sieć) i 1 884 mb (przyłącza).
Gotowy jest już projekt

budowlany związany z
modernizacją i rozbudową
SP ZOZ w Tarczynie, a także
projekt budowlany dotyczący
rozbudowy budynku przedszkola
w Tarczynie. Realizacja tych
inwestycji planowana jest na lata
2009-2010.
Władze gminy Tarczyn
ogłosiły przetarg na modernizację
ul. Północnej i ul. Długiej w
Przypkach, ul. Topolowej i
ul. Leśnej w Korzeniówce,
przebudowę dróg gminnych
na osiedlu mieszkaniowym w
Tarczynie – Etap II, a także na
przebudowę drogi gminnej nr
0128045 w miejscowościach
Jeziorzany, Komorniki oraz
Gąski. Warto przypomnieć, że
wniosek Burmistrza Tarczyna
i Rady Miejskiej złożony na
to ostatnie zadanie znalazł się
wśród najlepiej ocenionych
aplikacji w woj. mazowieckim,
uzyskując milion złotych dotacji
w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011.
Szymon Woźniak

35. lat Klubu Seniora

Szopka Bożonarodzeniowa

W dniu 16 stycznia rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Szopka
Bożonarodzeniowa” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w
Tarczynie. Wpłynęło 43 prace wykonane przez uczniów ze wszystkich
szkół z terenu gminy i 2 prace z kategorii rodzinnej.
Jury w składzie: Marcin Minor (artysta, plastyk) – przewodniczący,
Ewa Minor – członek,Teresa Kawecka - sekretarz - przyznało nagrody.
W kategorii II (7-9 lat):
I miejsce – Tomasz Kopeć kl. III Pub. Szkoła Podst. im J.
Stępkowskiego w Tarczynie, II miejsce – Dominik Zalewski kl. III Pub.
Szkoła Podst. im W.i A. Górskich w Pamiątce, III miejsce – Natalia
Gajda kl. III Pub. Szkoła Podst. im. M. Kaczyńskiego w Pracach
Małych, Kamila Kordel kl. III Pub. Szkoła Podst. im. W. i A. Górskich
w Pamiątce,
W kategorii III (10-12 lat):
I miejsce – Bartłomiej Skubisz – Pub. Szkoła Podst. im. J.
Chełmońskiego w Suchostrudze, II miejsce – Daria Pomykała i
Monika Augustynowicz –Pub. Szkoła Podst. im. J. Chełmońskiego w
Suchostrudze, III miejsce – Beata Maciejak – Pub. Szkoła Podst. im
M. Kaczyńskiego w Pracach Małych
W kategorii IV (13-16 lat):
I miejsce – Małgorzata Stawicka kl. I Gimnazjum im. Szarych
Szeregów w Tarczynie, II miejsce – Patrycja Skubisz kl. II Gimnazjum
im. Szarych Szeregów w Tarczynie, III miejsce – Agata Pawłowska
i Katarzyna Perzyna kl. I Gimnazjum im. Szarych Szeregów w
Tarczynie,
W kategorii „praca
zespołowa”:
I miejsce – Joanna i
Przemysław Nowakowscy ze
szkoły im. W. i A. Górskich w
Pamiątce, II miejsce – Anna i
Katarzyna Witek ze szkoły
im. J. Stępkowskiego w
Tarczynie, II miejsce – Maja
i Kacper Franckowscy,
Nikola Andrzejczak ze
szkoły im. J. Stępkowskiego
w Tarczynie, III miejsce
– Justyna i Przemysław
Pawłowscy, Emila Płaska ze
szkoły im. J. Stępkowskiego
w Tarczynie
W kategorii „praca
rodzinna”:

I miejsce – rodzina
pp. Lesiaków, II miejsce
– rodzina pp. Korczaków.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci
programów komputerowych oraz odtwarzaczy
mp4.
inf. wł)

Praca Joanny i Przemysława
Nowakowskich

W dniu 17 stycznia w Sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się
uroczystość z okazji 35-lecia Klubu Seniora w Tarczynie.
Ten piękny jubileusz stał się okazją do podsumowania jego działalności a także podziękowaniem dla tych wszystkich, którzy swój wolny
czas poświęcają bezinteresownie dla dobra Klubu. Burmistrz Barbara
Galicz i Przewodniczący Rady Jan Dębski, wręczyli na ręce prezesa
klubu Wacława Mendla list gratulacyjny, w którym napisali m.in.: „pragniemy przekazać w imieniu własnym i społeczności Miasta i Gminy
Tarczyn serdeczne gratulacje z okazji 35-lecia Klubu Seniora w Tarczynie.
Przyjmijcie Państwo najlepsze życzenia, dużo zdrowia, pogody ducha,
mnóstwo szczęścia, spełnienia marzeń oraz jak najwięcej dni spędzonych
wspólnie z rodziną i przyjaciółmi.
Jubileusz uświetnił wspaniały koncert artystów z Operetki Warszawskiej: Marty Radwańskiej, Marii Skurjat-Silva i Kuby Jarmuła.
Płynące ze sceny najpiękniejsze arie i duety operetkowe oraz pieśni
neapolitańskie przyjmowane były gorącymi oklaskami, a cały koncert
owacjami na stojąco.
Na zakończenie uroczystości odbyła się zabawa przy dźwiękach
sentymentalnej muzyki. (A.K.)
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BANKOWCY PODSUMOWALI 2008 ROK

W dniu 19 stycznia 2009
roku w Banku Spółdzielczym w
Tarczynie odbyło się Spotkanie
Noworoczne. W spotkaniu
uczestniczyła Pani Burmistrz
Tarczyna Barbara Galicz oraz
Prezesi, Dyrektorzy i Właściciele
Firm z terenu działania Banku
(województwa mazowieckiego i
powiatu rawskiego).
Podczas spotkania Pani prezes
Anna Zwierzchowska przedstawiła
sytuację finansową Banku za 2008
rok oraz ofertę dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. Podkreśliła, że
Bank 2008 rok zamknął zyskiem
ponad 800 tys. zł, posiada własne
fundusze, nie pożycza środków
na rynku międzybankowym i
nie jest zagrożony kryzysem.
Posiadane fundusze oparte są
na wypracowanych zyskach,
bez żadnych pożyczek, oraz na
polskim rozproszonym kapitale
w postaci wkładów członków
Banku, będących jednocześnie jego
klientami.
Udziałowcem w majątku
Banku Spółdzielczego w Tarczynie
nie jest żaden inny bank, zatem
kłopoty innych banków nie
wpływają negatywnie na jego
działalność. Bank jest pod względem
właścicielskim całkowicie
niezależny, chociaż organizacyjnie
przynależy do zrzeszenia banków
spółdzielczych.
W roku 2008 Bank rozszerzył
swoją ofertę produktową dla
klientów, w szczególności dla
kredytobiorców. Spotkała się
ona z pozytywnym odzewem, o
czym świadczy wzrost portfela
kredytowego w 2008 roku i to o 43
% w stosunku do roku ubiegłego.

Aktualnie Bank oferuje niskie
oprocentowane kredytów, dzięki
czemu jest konkurencyjny na
lokalnym rynku.
Depozyty zgromadzone
w Banku są bezpieczne i
objęte Bankowym Funduszem
Gwarancyjnym do kwoty
gwarantowanej 50 tys. euro.
Bank rozwija się, otwiera
nowe placówki, uruchomił 4 nowe
bankomaty: w Łazach, Prażmowie,
Złotokłosie i Mrokowie. Zgodnie

Kolejna akcja dla rodzin
potrzebujących

Na początku bieżącego roku najbardziej potrzebujący
mieszkańcy naszej gminy mogli bezpłatnie otrzymać obuwie. W
sumie rozdano ponad tysiąc par butów, które ofiarował nieodpłatnie
przedsiębiorca działający na terenie gminy Tarczyn.
S.W.

Zaproszenie
Radny Powiatu Piaseczyńskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości
(z gm. Tarczyn, Prażmów, Lesznowola) – Marek Gieleciński zaprasza na spotkanie z mieszkańcami w dniu 07. 03. 2009r. (sobota),
godz. 17.00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie,
ul. ks. Czesława Oszkiela 3.
Marek Gieleciński
radny Powiatu Piaseczyńskiego
strona 

z misją naszego Banku wspiera
środowisko, w którym działa.
Posiada kompleksową
obsługę: rachunki złotowowalutowe, obsługę rachunków
przez Internet, szeroki wachlarz
kart płatniczych, karty kredytowe,
ubezpieczenia majątkowe i
leasing.
Dla przedsiębiorców, aby
pomóc im przetrwać okres zwany
„spowolnieniem gospodarczym”,

Bank posiada ciekawą ofertę
kredytową - poczynając od kredytu
płatniczego krótkoterminowego
po kredyt długoterminowy w linii
kredytowej.
Pani Prezes Anna
Zwierzchowska na zakończenie
dodała, iż „Bank nastawiony jest
na dobro klienta, stąd procedury
dostosowywane są do jego potrzeb.
Miernikiem pozycji Banku na
rynku międzybankowym jest
wysokość funduszy własnych.
Najwyższą pozycją funduszy
własnych jest fundusz zasobowy,
tworzony z dochodów osiąganych
przez Bank. Zysk jest ważny ale i
ważne jest dobro klienta. Godzimy
te dwie sprawy i jesteśmy czujni
na wyzwania, jakie stawia nam
rynek”.
Kolejnym punktem spotkania
był wykład Pani Dyrektor UNION
INVESTMENT Anny Żelaznej
na temat „Kryzys na rynkach
finansowych a kondycja banków
spółdzielczych”. Głównym
przesłaniem wystąpienia był
wniosek, iż obecny kryzys
finansowy nie ma wpływu na sektor
bankowości spółdzielczej.
Zgromadzonym gościom
spotkania Pani Dyrektor Biura
Integracji Europejskiej Lidia
Jastrzębska przedstawiła
możliwości uzyskania dotacji z
Unii Europejskiej.
Spotkanie zakończone
zostało w miłej atmosferze przy
lampce szampana, z serdecznymi
życzeniami wszelkiego dobra w
nowym 2009 roku oraz z nadzieją
uniknięcia zapowiadanego
kryzysu.

POTRZEBUJESZ GOTÓWKI? CHCESZ OBNIŻYĆ
RATY?
WYBIERZ COŚ DLA SIEBIE
KREDYT KONSOLIDACYJNY    KREDYT GOTÓWKOWY
KREDYT KONSOLIDACYJNO - GOTÓWKOWY
*OFERTY RÓŻNYCH BANKÓW   
*DOJEŻDŻAMY DO KLIENTA
   TEL 608 639 501 lub 493 12 22
ZATRUDNIĘ NA STAŁE KOBIETY
MĘŻCZYZN DO PRACY
W SZKLARNI.
Gospodarstwo Ogrodnicze
Tadeusz Pietrzak
Rembertów, ul. Główna 78
05-555 Tarczyn
022 72 77 668
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Szanowna Redakcjo,

Zgodnie z art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1984r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr
5, poz. 24 z późn. zm.) pragnę odnieść się
do sprostowania Pana Daniela Płużyczki
– Radnego Powiatu Piaseczyńskiego – zamieszczonego w Nr 10/2008 „Wiadomości
Tarczyńskich”, w którym komentuje moją
wypowiedź z artykułu: „Szefem się bywa,
Człowiekiem powinno być się zawsze”
opublikowanego we wrześniowym wydaniu WT (Nr 9/2008), w sprawie informacji
przedstawionych przeze mnie w tymże
tekście.
W istocie Pan Daniel Płużyczka stwierdził, że to co jest prawdziwymi informacjami – prawdziwymi nie jest, na co nie
mogę wyrazić zgody.
Po pierwsze: twierdzenie Pana Daniela
Płużyczki - jakoby wniosek o odwołanie
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Starosty Piaseczyńskiego dotyczył tylko
odwołania Starosty a nie był równoznaczny z wnioskiem o odwołanie całego Zarządu Powiatu - jest niezgodne z przepisami
ustawy o samorządzie powiatowym.
Art. 31 ust. 4 tejże ustawy stanowi, że:
„Odwołanie starosty (…) jest, (…) równoznaczne z odwołaniem całego zarządu
powiatu (…).”
Dlatego też moja wypowiedź była
prawdziwa, a żądanie jej sprostowania jako
informacji nieprawdziwej jest bezzasadne,
zaś Pan radny powinien wiedzieć pod jakim wnioskiem składał podpis i z jakimi
tego ewentualnymi następstwami.
Po drugie: Wniosek o odwołanie
starosty nie uzyskał wymaganej prawem
większości. Tak więc moja wypowiedź,
w której stwierdziłem, że wniosek grupy
radnych o odwołanie starosty został odrzucony – była prawdziwa, bowiem tenże

wniosek nie uzyskał takiej ilości głosów,
której wymagają przepisy prawa. W mojej
ocenie – w przypadku tego głosowania
– głosy wstrzymujące się i nieważne należy
traktować jako głosy przeciwko odwołaniu
starosty co łącznie daje 13 głosów, a więc
większość. Dlatego też moja wypowiedź
była prawdziwa.
Mam nadzieję, że mimo wydarzeń z
ubiegłego roku związanych z tym wnioskiem, współpraca radnych powiatowych
z Gminy Tarczyn będzie miała miejsce,
dla dobra społeczności lokalnej, co dla
mnie - jako samorządowca - było i jest
bardzo ważne.
Z poważaniem
Marek Gieleciński
Radny Powiatu Piaseczyńskiego
Wicestarosta Piaseczyński

XVII FINAŁ
W I E L K I E J O R K I E S T RY Ś W I Ą T E C Z N E J P O M O C Y

XVII Finał odbył się 11
stycznia 2009 r. Przyświecało
mu hasło: „W zdrowym ciele,
zdrowy duch”. Wolontariusze:
harcerze z 66 DSH „Granaty”
oraz uczniowie z Zespołu
Szkół Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego w
Tarczynie kwestowali w
Tarczynie, Werdunie i Leśnej
Polanie. Środki zebrane w
czasie tegorocznej akcji zostaną
przeznaczone na profilaktykę
w dziedzinie wczesnego
rozpoznawania chorób
nowotworowych u dzieci.
XVII Finał to okazja zwrócenia

uwagi na fakt istnienia
zagrożeń wynikających z
opóźnień w postępowaniu
diagnostycznym w przypadku
chorób onkologicznych. Dzięki
hojności mieszkańców Naszej
Gminy wolontariuszom udało
się zebrać 6.695,96 PLN ( w
r. ub. 4.477,27). Serdecznie
dziękujemy wszystkim
ofiarodawcom za ich Wielkie
Serca.
Drużynowa 66DSH
„Granaty”
phm Wanda Ślusarczyk
oraz wolontariusze

strona 
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ULOTKA INFORMACYJNO – OSTRZEGAWCZA
AMONIAK - WŁAŚCIWOŚCI
NIEBEZPIECZNE
I . W Ł A Ś C I W O Ś C I
FIZYKOCHEMICZNE
Amoniak NH3, Substancja palna;
Klasa toksyczności: środek szkodliwy;
Stan skupienia w temperaturze 20 0C: gaz;
Barwa: bezbarwny; Zapach: ostry
gryzący;
Te m p e r a t u r a t o p n i e n i a : - 7 7 , 7 0 C ;
Temperatura wrzenia: -33,350C;
Temperatura krytyczna: 132,44 0 C;
Rozpuszczalny w wodzie.
II.WŁAŚCIWOŚCI NIEBEZPIECZNE
Stwarza zagrożenie wybuchowe w
przypadku zetknięcia się i reakcji z niektórymi
substancjami (podchloryny, rtęć, srebro). Jest
gazem palnym, pali się praktycznie w każdej
temperaturze. Wchodzi w reakcje z miedzią i
jej związkami.
Gaz skroplony pod ciśnieniem jest silnie
żrący, trujący i palny. Niebezpieczny szczególnie
dla błon śluzowych dróg oddechowych i oczu,
a także ze względu na działanie na skórę. W
większych stężeniach działa toksycznie na
ośrodkowy układ nerwowy. Istnieje możliwość
zatruć przewlekłych.
III. DANE POŻAROWO –
WYBUCHOWE
Temperatura zapłonu: zapalny praktycznie w
każdej temperaturze.
Granice wybuchowości mieszaniny
amoniak –powietrze: dolna 15% objętości,
górna 28% objętości.
Temperatura samozapalenia: 6300C.
Inne właściwości pożarowo – wybuchowe:
amoniak w powietrzu pali się słabo, natomiast w
tlenie dobrze, zielonkowatym płomieniem. Jest
lżejszy od powietrza, co sprzyja gromadzeniu
się go w górnych partiach pomieszczeń.
Amoniak zmieszany z gazami takimi
jak: tlen, chlor, brom, jod wybucha już pod
wpływem napromieniowania promieniami
słonecznymi lub ultrafioletowymi (granice
wybuchowości mieszaniny amoniak –
tlen:14,814 -79% objętości. W zetknięciu rtęcią,

chlorem, bromem, jodem, fluorowodorem,
podchlorynami następuje samozapalenie, a w
wyniku reakcji z sodem i wapniem amoniak
tworzy produkty wybuchowe.
Środki gaśnicze: woda, piana gaśnicza,
dwutlenek węgla.
I V. D Z I A Ł A N I E N A U S T R Ó J
CZŁOWIEKA
Amoniak działa silnie drażniąco na
błony śluzowe dróg oddechowych, oczy i
skórę. Wywołuje przykre uczucie pieczenia w
gardle, kaszel, ślinotok, nudności, łzawienie
i bóle głowy. Szczególnie niebezpieczny
jest amoniak dla rogówki oka powodując
jej nieodwracalne zmętnienie i owrzodzenie
prowadzące w krańcowych przypadkach
do przebicia. Wówczas do zmian rogówki
dołączają się ciężkie uszkodzenia tęczówki,
ciała szklistego i siatkówki, powodujące
całkowitą utratę wzroku.
Przy wyższych stężeniach amoniaku (lub
przy dłuższym okresie narażenia) wodorotlenek
amonowy powstały na skutek kontaktu
amoniaku z błonami śluzowymi powoduje
obrzmienia i nadżerki śluzówek, obrzęk głośni,
nieżyty oskrzeli, a jako dalsze następstwa
– obrzęk płuc, niewydolność krążenia, zapaść
i śmierć. U osób, które przeżyły zatrucie
amoniakiem, mogą powstać nieodwracalne
zmiany w płucach. Stężony roztwór amoniaku
wprowadzony doustnie działa żrąco na błony
śluzowe przełyku i żołądka.
Oblanie skóry stężonym amoniakiem
może spowodować oparzenia II stopnia
z
wystąpieniem pęcherzy. Amoniak działa
alkalizująco i rozpulchniająco.
V. POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII
NA TERENIE POBLISKIEGO ZAKŁADU
LUB USZKODZENIA CYSTERNY
TRANSPORTUJĄCEJ AMONIAK
Do chwili przybycia osoby
odpowiedzialnej za kierowanie akcją
ratowniczą oraz ewakuacją doraźną należy
na miarę własnych możliwości:
- zaalarmować otoczenie;
- zawiadomić pogotowie ratunkowe,
straż pożarną, policje i władze gminy;

- przed opuszczeniem mieszkania należy
zabrać niezbędne dokumenty pozamykać
zawory instalacji i butli gazowych, pozakręcać
krany sieci wodociągowej oraz wyłączyć
urządzenia elektryczne znajdujące się
w mieszkaniu, schodząc z kondygnacji
wyższych budynku do niższych ponieważ
amoniak gromadzi się w wyższych partiach
pomieszczeń;
- samoewakuować rodzinę, sąsiadów i
osób potrzebujących pomocy wykorzystując
posiadane środki transportowe w kierunku pod
wiatr od źródła zagrożenia chemicznego, a
ze strefy skażonej – poprzecznie do kierunku
wiatru;
- wykonywać polecenia kierującego
akcją ratowniczą przekazywane przy pomocy
urządzeń nagłaśniających straży pożarnej,
policji i straży miejskiej.
VI. PIERWSZA POMOC PRZY
ZATRUCIACH AMONIAKIEM
Pomoc doraźna dla osób zatrutych zasady postępowania:
- ewakuować poszkodowanego z terenu
skażonego;
- zdjąć skażoną odzież;
- poszkodowanego położyć wysoko;
- zapewnić dopływ świeżego powietrza,
ewentualnie podać tlen z przerwami;
zapewnić choremu ciepło (okryć kocami,
obłożyć kończyny ciepłymi termoforami
owiniętymi w ręczniki);
- zapewnić bezwzględny spokój (groźba
obrzęku płuc);
- utrzymywać drożność dróg
oddechowych (głowę leżącego skręcić nieco
w lewo, odsysać ssakiem lub wygarnąć palcem
śluz z jamy ustnej i gardła usunąć protezy,
podtrzymywać szczęki, kontrolować czy nie
zapada się język);
- przy zatruciu doustnym nie prowokować
wymiotów, wymiotów jedynie osobie
przytomnej podać do picia 0,5 l wody lub 0,5 l
mleka zmieszanego z 4 -6 surowymi jajami;
- skażoną skórę zmywać przez 15 minut
dużą ilością letniej bieżącej wody;
- oczy płukać przy odwiniętych
powiekach dużą ilością bieżącej wody przez
około15 minut;
- zapewnić pomoc lekarską.

TELEFONY ALARMOWE: Alarmowy telefon komórkowy - 112
Nazwa Instytucji

Adres

Nr telefonu

Uwagi

Urząd Miejski

05-555 Tarczyn, ul. Rynek 8a

(0-22)7157900

Pogotowie Ratunkowe

05-600 Grójec, ul. Piotra Skargi 10

(0-48)999, (0-48)6642309

24 h dyżur

Pogotowie Ratunkowe

05-500 Piaseczno, ul. Julianowska 4/6

999, (0-22)5359193

24 h dyżur

Policja

05-555 Tarczyn, ul. ks. Oszkiela 4

997; (0-22)7277007; (0-22)7279444

24 h dyżur

Policja

05-500 Piaseczno, ul. Kościelna 3

997, (0-22)7567501

24 h dyżur

Straż Miejska

05-555 Tarczyn , ul. Rynek 8a

986, (0-22)7157935

24 h dyżur

Państwowa Straż Pożarna

05-500 Piaseczno, ul. Staszica 19

998, (0-22)7501819

24 h dyżur

O.S.P.

05-555 Tarczyn, ul. Komornicka 4

998 fax 7277745 (0-22)7277050

24 h dyżur
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Zakończenie Powiatowo-Gminnej Ligi w Halowej piłce nożnej
W połowie lutego w Hali
Sportowej w Tarczynie odbyło się
uroczyste zakończenie Powiatowo-Gminnej Ligi w Halowej piłce
nożnej. Rozpoczęto je podziękowaniami dla Pani Barbary Galicz
Burmistrza Tarczyna oraz Pana
Marka Gielecińskiego Wicestarosty Powiatu Piaseczyńskiego za
okazaną pomoc i ufundowanie nagród dla zawodników przez Urząd
Miejski w Tarczynie i Powiat Piaseczyński. Szczególne podziękowania przekazano Pani Barbarze
Piechocie Dyrektor Zespołu Szkół
w Tarczynie za okazaną pomoc w
organizacji zawodów
W Powiatowo-Gminnej Lidze
Halowej w sezonie 2008/2009
udział wzięło 22 drużyny oraz
372 zawodników, rozegrano 220
meczy, strzelono 1183 bramki.
Puchar Burmistrza Tarczyna i
tytuł Mistrza Powiatu Piaseczyńskiego wywalczyła drużyna Inter
Tap, na drugim miejscu uplasowała się drużyna Santos Łoś, trzecie
miejsce zajęła drużyna Olimpique
Dickensa.
Bezpośredni awans do I ligi
wywalczyła drużyna Finco, która
po raz pierwszy brała udział w
rozgrywkach.
Po meczach barażowych do I
Ligi awansowały drużyny Matrix
Runów, która w meczu po rzutach
karnych pokonała drużynę Scorpio Władysławów, oraz drużyna
Wodociągi Grojec która z wynikiem 2:1 zwyciężyła z Urzędem

Miasta.
Podczas trwania rozgrywek
prowadzona była klasyfikacja Fair
Play, klasyfikacja dla Najlepszego
Strzelca, Bramkarza i Zawodnika.
Najlepszym Strzelcem w I lidze
został Adam Czarnecki z drużyny
LKS Osuchów, strzelił 32 bramki, najlepszym Zawodnikiem
został Laurent Gaguła z drużyny
Nadarzyn Extreme, a najlepszy
Bramkarz I ligi to Rafał Orzechowski z Drużyny Urząd Miasta
w Tarczynie.
Puchar Fair Play zdobyła drużyna Inter Tap II.
Najlepszym Strzelcem W II
lidze został Michał Gotchold z
drużyny Matrix Runów strzelił 35
bramek, najlepszym Zawodnikiem
został Łukasz Pękacz z drużyny
Finco zaś najlepszy Bramkarz II
ligi to Mateusz Jaworski z drużyny
Matrix Runów.
Puchar Fair Play zdobyła drużyna Czterdziestolatki.
Na wyróżnienie zasługuje
również nowa drużyna Ferrero,
której skład to w większości pracownicy firmy Ferrero, wykazali
się Oni ambicją i walecznością w
rozgrywanych meczach.
Liga halowa w Tarczynie staje
się coraz bardziej popularna, do
udziału w niej zgłaszają się, co
roku nowe drużyny. Pojedynki
rozgrywane są na wysokim poziomie, co udowadniają bardzo
emocjonujące mecze.

Andrzej Latkowski

Przedszkole w Tarczynie, ul. K. Dobrowolskiego 3, z dniem 2 marca b.r.
rozpoczyna nabór dzieci na rok szkolny 2009/2010.
Pobrane z Przedszkola karty zgłoszenia należy składać w terminie do 31
marca. Zakończenie prac komisji rekrutacyjnej przewiduje się około 17 kwietnia.
Po tym terminie zostaną wywieszone w Przedszkolu listy dzieci przyjętych na
nowy rok szkolny.
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Na podstawie art. 38 ust.1 i ust.2 oraz 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U
z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 ze zm. )

BURMISTRZ

TAR C ZYNA

ogłasza rokowania na sprzedaż stanowiącej własność Gminy Tarczyn nieruchomości położonej we wsi Prace Duże gmina Tarczyn,
województwo mazowieckie, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka numer 435 o powierzchni 0,19 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr 61 585 .
Nieruchomość nie jest zabudowana, położona w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, na obszarze oznaczonym w planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem MN – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza 180 000 ( netto ) zł,- ( słownie złotych : sto osiemdziesiąt tysięcy )
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 17 lipca 2008 roku
, a drugi dnia 4 listopada 2008r.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach
– nieruchomość w Prace Duże działka 435 ” w terminie do godz.1500 w dniu 20 marca 2009r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tarczynie
Zgłoszenie powinno zawierać:
  1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3)   oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4)   proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5)   proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.
Zaliczkę w formie pieniężnej w wysokości 10 000 zł ( słownie złotych ; dziesięć tysięcy ) należy wnieść w kasie Urzędu lub na konto
Urzędu Miejskiego w Tarczynie DnB NORD Polska S.A. Oddział Grójec 61 1370 1138 0000 1804 4681 4002 z dopiskiem „zaliczka na działkę
numer 435” do dnia 20 marca 2009r.( za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na wskazane konto ).
Dowód wniesienia zaliczki przez uczestnika rokowań podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem rokowań.
Otwarcie zgłoszeń udziału w rokowaniach nastąpi dnia 26 marca 2009r. , o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Tarczynie, ul.Rynek 8a
z udziałem wszystkich osób , które złożyły zgłoszenie udziału w rokowaniach, po czym powołana Komisja przetargowa przystąpi do czynności
prowadzenia rokowań.
Uczestnicy rokowań są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wpłaty zaliczki, numer NIP. Przystępujące do rokowań
osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności
majątkowej obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem
rokowań, za cenę ustaloną w rokowaniach.
Cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny brutto ( cena netto plus podatek VAT według
stawki 22% ) i podlega ona zapłacie na warunkach ustalonych w rokowaniach.
Burmistrz Tarczyna zastrzega, że przysługuje mu prawo odwołania rokowań jedynie z ważnych powodów lub zamknięcia rokowań bez
wybrania nabywcy nieruchomości.
Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego (opłata notarialna + opłaty sądowe i skarbowe) w całości ponosi nabywca
nieruchomości. Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia,
odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika
przetargu, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizatora rokowań , organizator
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Dodatkowe informacje o rokowaniach można uzyskać w Referacie Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Tarczynie pokój nr
1 (parter ), w godzinach od 800 do 1600, Tel. (022) 715 79 43
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 ze zm. )

BURMISTRZ

TAR C ZYNA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącej własność Gminy Tarczyn zabudowanej nieruchomości położonej we wsi
Rembertów gmina Tarczyn, województwo Mazowieckie, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka numer 122 o powierzchni 0,46 ha, dla
której Sąd Rejonowy w Grójcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr 63 780
Cena wywoławcza ( netto ) 702 000 zł,- ( słownie złotych : siedemset dwa tysiące ).
Wadium 36 000 zł,- ( słownie złotych : trzydzieści sześć tysięcy ).
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym , położona na obszarze oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego
symbolem MN/PU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej / tereny promocji gospodarczej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu do dnia 18 kwietnia 2009 roku
( za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto ) oraz potwierdzenie zapoznania się z dokumentacją
przetargową.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Tarczynie, ulica Rynek 8a w dniu 23 kwietnia 2009 roku o godzinie 1200 .

Wadium na sprzedaż wyżej wymienionej działki, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Tarczynie DnB NORD Polska
S.A. Oddział Grójec 61 1370 1138 0000 1804 4681 4002 z dopiskiem „wadium za działkę numer 435”.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu.
Uwaga : W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Rolnictwa, pokój 1 (parter ),
w godzinach od 800do 1600, Tele. (022) 715 79 34 oraz na stronie internetowej Gminy Tarczyn www.tarczyn.pl
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PORADY PRAWNE

PORADY PRAWNE

PORADY PRAWNE

Urlopu pracownicze – cz. trzecia
Urlop macierzyński i wychowawczy

Przewidziana jest także sytuacja, że to
mężczyzna będzie korzystał z urlopu macierzyńskiego.
Warunkiem jednak jest, aby kobieta wykorzystała co
najmniej 14 tygodni przysługującego jej urlopu.
Wtedy niewykorzystana część urlopu zostaje przejęta
przez mężczyznę, któremu pracodawca udzieli
urlopu na jego pisemny wniosek. Pracownica zgłasza
pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji
z części urlopu macierzyńskiego najpóźniej na 7
dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku
powinna dołączyć zaświadczenie pracodawcy
zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego
dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu
macierzyńskiego przez pracownika.
Pracownik korzystający z urlopu
macierzyńskiego nie musi martwić się o swoje
wynagrodzenie, gdyż za czas urlopu przysługuje
zasiłek macierzyński.
Podczas urlopu macierzyńskiego pracodawca
nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy
o pracę. Ochrona przez rozwiązaniem umowy
rozciąga się również na okres przebywania kobiety
w ciąży. Rozwiązanie umowy będzie możliwe
tylko wtedy, gdy zajdą okoliczności uzasadniające
rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z
winy pracownicy.
Urlop macierzyński udzielany jest w
tygodniach, co oznacza, że tydzień urlopu odpowiada

7 dniom kalendarzowym. Powyższe stanowi różnicę
w stosunku do urlopu wypoczynkowego, który
udzielany jest w dniach.
Gdy mówimy o urlopie wychowawczym, to
mamy do czynienia z sytuacją, w której pracownik
chce wziąć urlop w celu zajmowania się dzieckiem
lub ściślej: w celu sprawowania osobistej opieki
nad dzieckiem. Pracodawca udziela pracownikowi
urlopu wychowawczego na jego wniosek. Urlop
wychowawczy przysługuje pracownikowi, który jest
zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, przy czym do
tego okresu wlicza się wszystkie poprzednie okresy
zatrudnienia. Maksymalny wymiar tego urlopu
wynosi 3 lata, jednak nie może być dłuższy niż
moment, w którym dziecko ukończy 4 rok życia.
Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, pracownik
może skorzystać z urlopu w wymiarze do 3 lat,
jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko
18 roku życia.
Z urlopu wychowawczego może skorzystać
zarówno ojciec, jak i matka dziecka. Jednak jeżeli
oboje rodzice dziecka są zatrudnieni, z urlopu tego
może skorzystać tylko jedno z nich.
Pracownik może zrezygnować z urlopu
wychowawczego w każdym czasie za zgodą
pracodawcy albo po uprzednim zawiadomieniu
pracodawcy najpóźniej na 30 dni przed terminem
zamierzonego podjęcia pracy.
Jak napisano wyżej, urlop wychowawczy
może trwać maksymalnie 3 lata. To sporo czasu.
Pracodawca mógłby przez ten czas zmienić
zdanie o dalszym zatrudnianiu pracownika. Aby
pracownik nie musiał martwić się o swoją zawodową
przyszłość, przewidzianą ochroną polegającą na
tym, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani
rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia
przez pracownika wniosku o udzieleni urlopu
wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu.
Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie
jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości
lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą
przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę
bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego
zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od
którego zależą uprawnienia pracownicze.
Korzystanie z urlopu wychowawczego
uprawnia pracownika do otrzymywania zasiłku
wychowawczego przez okres maksymalnie 60 dni.
Instytucją podobną do urlopu wychowawczego
jest zwolnienie na opiekę nad dzieckiem w wieku
do lat 14. Zwolnienie to przysługuje na 2 dni, a
przez ten okres pracownik zachowuje prawo do
wynagrodzenia.

Urlop macierzyński i wychowawczy stanowi
przejaw szczególnej ochrony przepisów prawa pracy
dla pracowników posiadających dzieci. Posługując
się terminologią z kodeksu pracy – są to uprawnienia
pracowników związane z rodzicielstwem. W
ten sposób zastaje zagwarantowana ochrona
dla pracowników, którzy chcą pogodzić rozwój
zawodowy z wychowywaniem dzieci.
Jeśli chodzi o urlop macierzyński, to jest on
przewidziany na sytuację, kiedy kobieta urodzi
dziecko. Przy pierwszym porodzie kobiecie
przysługuje 18 tygodni urlopu macierzyńskiego.
Przy każdym następnym porodzie 20 tygodni.
Natomiast w przypadku urodzenia więcej niż jedno
dziecko przy jednym porodzie wymiar urlopu
macierzyńskiego wynosić będzie 28 tygodni. Jest
to polepszenie sytuacji dla kobiety w porównaniu
do tej, jaka była dotychczas. Jeszcze kilka lat temu
ilość tygodni w każdym opisanym wyżej przypadku
był skrócona o dwa.
Bardzo ważnym elementem ochrony dla
kobiety, która rodzi dziecko, jest możliwość
skorzystania już z urlopu macierzyńskiego na dwa
tygodnie przed przewidywaną datą porodu.

Informacja o dyżurach w filii Biura
Poselskiego PIS w Piasecznie
Dyżur posła Mariusza Błaszczaka:
Każdy trzeci poniedziałek miesiąca 18:00-20:00 (tel.666950942)
Porady prawne:
* Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 17:00-19:00
* Każdy trzeci poniedziałek miesiąca 17:00-18:00
* Każda trzecia środa miesiąca 16:00-18:0
Pozostałe dyżury:
* Pierwszy poniedziałek miesiąca17:00-20:00
* Drugi poniedziałek miesiąca 18:00-20:00
* Druga środa miesiąca 17:00-19:00
* Trzecia środa miesiąca 16:00-18:30
* Czwarty wtorek miesiąca 15:30-17:30
* Czwarta środa miesiąca 16:30-18:30
* Każdy czwartek w tygodniu 16:00-18:00

Adres Biura: Piaseczno, ul. Kościuszki 9, I piętro

Filip Powroźnik, prawnik
W razie pytań do autora proszę dzwonić pod
numer telefonu 0-510-494-788

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do korzystania z usług kserograficznych
Format A4 					
Format A4 (dwustronnie)			
Format A3					
Format A3 (dwustronnie)			

- 40 gr
- 60 gr
- 70 gr
- 1.10 zł

Punkt ksero znajduje się w budynku G.0.K. ul. Ks. Czesława Oszkiela 3 (sekretariat)
i czynny jest: pn.-pt. od godz. 900-2000 i w sobotę od godz. 900-1300
Informacje pod nr. tel. 72-77-196
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CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH W TARCZYNIE
ZAPRASZA NA KURSY ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO, FRANCUSKIEGO, ROSYJSKIEGO
Organizujemy:
* kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania
* kursy języka ogólnego, ekonomicznego oraz specjalistyczne
* przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i matury
* standardowe i intensywne
* zajęcia weekendowe, poranne, wakacyjne
* małe grupy – do 6 osób
profesjonalna kadra, zajęcia z native-speaker’em
szkolenia dla firm, tłumaczenia
PROMOCJE!!!
NAJLEPSZE CENY ZAJĘĆ GRUPOWYCH – od 13,50 zł za 60 min. (zajęcia w grupie 6-osobowej)
N A J TA Ń S Z E L E K C J E I N D Y W I D U A L N E ! ! !

Informacje i zapisy: ul. Stępkowskiego 5A, 05-555 Tarczyn, tel. 0 695 879 765
www.cjotarczyn.pl e-mail: cjo@cjotarczyn.pl

Już otwarty gabinet masażu ul. 1-go Maja 30
oferujemy:

* masaż klasyczny
* masaż częściowy (klasyczny)
* masaż polinezyjski
* masaż odchudzający (izometry, bańki chińskie) i wiele innych

Ceny niskie a jakość wykonania wysoka
ZAPRASZAMY
w godz. 10.00 – 18.00
Fizjoterapeuta, masażysta refleksolog - Piotr Szymczak -502-423-876
Masażystka – Kinga Marynowska - 691-389-451

Możliwość dojazdu do klienta

F E R I E 2 0 0 9 W G M I N N Y M O Ś R O D K U K U LT U R Y

Ferie to czas wypoczynku i zabawy.
Wielu uczniów wyjeżdża na zimowiska lub do
rodziny, jednak większość pozostaje w domach.
Dla Nich Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie
przygotował bogatą ofertę spędzenia wolnego
czasu. Najmłodsi mogli obejrzeć seanse
filmowe „Wyspa dinozaura” i „Horton słyszy

Ktosia”, spektakl teatralny -”Dwie Dorotki”
oraz zatańczyć w takt karnawałowych rytmów,
na balu przebierańców. Starsi uczniowie
licznie uczestniczyli w wyjazdach do kin: w
Jankach, Imax-u, Cinema Parku, na lodowisko
w Mszczonowie, na basen do Raszyna i
do placu zabaw -Hula- kula. Również dużą
atrakcją było ognisko i
harcerska gra terenowa
zorganizowana przy
współpracy Państwa
Wa n d y i A n d r z e j a
Ślusarczyków oraz
pieczenie kiełbasek.
Ferie zimowe 2009
trwały od 19 stycznia do
1 lutego. W tym czasie

w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano
14 imprez w tym 8 wyjazdów, w których
wzięło udział ok 600 dzieci i młodzieży ze
wszystkich szkół Gminy Tarczyn. Największym
powodzeniem cieszyły się wyjazdy do kina,
Imaxu (kino trójwymiarowe), Cinema Parku (
6 sal edukacyjnych) i placu zabaw Hula – Kula
- po dwa autokary.
Ponadto odbyły sie wyjazdy na lodowisko,
ognisko, do Muzeum Techniki i basen – jeden
autokar.
Łącznie w wyjazdach uczestniczyło ok
420 dzieci i młodzieży.
Dziękujemy bardzo Pani Burmistrz,
Barbarze Galicz za bezpłatne udostępnienie
auokaru i kierowcy Panu Andrzejowi
Okrzosowi.
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