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Kraksa przed mostem

GÓRA KALWARIA Gigantyczne korki sparaliżowały w czwartkowe popołudnie Górę Kalwarię. 
Na odcinku drogi krajowej nr 50 prowadzącym do Wisły zderzyły się ciężarowa scania i suzuki. 
W wypadku ranny został kierowca TIR-a i podróżujące osobówką kilkuletnie dziecko. 
Poszkodowanych zabrało z miejsca wypadku pogotowie lotnicze

KrzyK cichej tragedii
PIASECZNO - Dzwoni domofonem o 4 nad ranem, krzyczy i wali drzwiami. Krzyczy, że nas wykończy, że pozabija – skarżą 
się mieszkańcy bloku przy ul. Młynarskiej. - Z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej, mężczyzna jest coraz bardziej agre-
sywny, a nie możemy liczyć na żadną pomoc – potwierdza Jacek Rutkowski, członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej 
Młynarska 15. - Teraz zabrano go na badania, ale boimy się, że jak wróci może dojść do jakiejś tragedii

str. 11



KRONIKA POLICYJNA

Na spacer z marihuaną
 Na ulicy Świętojańskiej policjanci zauważyli dziwnie zachowującego się 
młodego chłopaka. Podczas legitymowania Daniel J. był niespokojny i zde-
nerwowany. Po chwili okazało się, że ukrył w kieszeni spodni narkotyki. 
Daniel J. został przewieziony na komendę, usłyszał zarzuty i dobrowolnie 
poddał się karze. Policjanci przypominają, że za posiadanie środków odurza-
jących może grozić nawet do 3 lat więzienia. 
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chuligani 
nękają grapę
KONSTANCIN-JEZIORNA W czwartek, 7 lutego na wniosek burmistrza  Kazimierza Jańczuka 
odbyła się specjalna narada w sprawie chuligańskich wybryków na osiedlu Grapa. Nie-
znany sprawca bądź sprawcy pomalowali sprayem ok. 10 samochodów, po raz kolej-
ny ucierpiała także wiata przystankowa. Aby poprawić stan bezpieczeństwa w rejonie 
osiedla, niebawem mają być tam zainstalowane kamery obrotowe. - O środki na ten cel 
będę wnioskował na najbliższej sesji rady miejskiej - informuje burmistrz

	 Burmistrz	 Kazimierz	 Jańczuk	
zwołał	naradę,	w	której	udział	wzię-
li	Zbigniew	Ptaszyński	-	Komendant	
Komisariatu	Policji,	Karol	Łuczak	-	
Komendant	 Straży	 Miejskiej,	 Anna	
Borowska	 -	 Przewodnicząca	 Rady	
Osiedla	 Grapa,	 jak	 również	 Alicja	
Socha	 -	 Zastępca	 Prezesa	 Zarządu	
Spółdzielni	Mieszkaniowej,	Andrzej	
Cieślawski	 -	 Przewodniczący	 Rady	
Miejskiej	 i	 Ryszard	 Machałek	 -	 za-
stępca	burmistrza.	

Napis na dwa metry
-	 Postanowiłem	 zorganizować	 to	
spotkanie	 z	uwagi	na	nasilające	 się	
zjawiska	 chuligaństwa	 -	 tłumaczy	
burmistrz.	 -	 Chodzi	 o	 graffiti,	 któ-
re	 systematycznie	 pojawiają	 się	 na	
starych,	 jak	 i	 odnowionych	 budyn-
kach.	Na	przykład	na	jednym	z	blo-
ków,	na	wysokości	czwartego	piętra	
pojawił	się	ogromny	napis	PKWN,	a	
wielkość	liter	to	ok.	2	metry.	Ponad-
to	na	przystanku	przy	ul.	Wilanow-
skiej	znów	powybijano	szyby.
	 Czarę	 goryczy	 przelały	 rysun-
ki	 na	 samochodach.	 Szacuje	 się,	 że	
sprayem	 pomalowano	 kilkanaście	
aut.	 -	 Wyglądało	 to	 tak,	 jakby	 ktoś	
szedł	 i	 malował	 pojazdy	 pędzlem		
-	 informuje	 st.	 asp.	Maciej	Piotrow-
ski,	oficer	prasowy	Komendanta	Po-
wiatowego	Policji	w	Piasecznie.	-	Za-
wiadomienie	 o	 zniszczeniu	 samo-
chodów	wpłynęło	od	czterech	właści-
cieli.	Na	razie	nie	udało	nam	się	jed-
nak	ustalić	sprawcy	lub	sprawców.	

Kamery dla bezpieczeństwa
	 Jak	 ustalono	 podczas	 narady,	
w	 celu	 poprawy	 bezpieczeństwa	 na	
osiedlu,	w	rejonie	przystanku	na	ul.	
Wilanowskiej	 ma	 zostać	 zainsta-
lowana	 obrotowa	 kamera.	 Podob-
ne	urządzenie	ma	się	znaleźć	w	 re-
jonie	 skrzyżowania	 ul.	 Sobieskiego	
z	ulicą	Kopernika.	-	O	przesunięcie	
środków	na	ten	cel	będę	wnioskował	
do	rady	miejskiej	na	najbliższej	sesji,	

która	odbędzie	się	na	początku	mar-
ca	-	zapewnia	Kazimierz	Jańczuk.		
	 Ponadto	 straż	 miejska	 i	 policja	
zostały	zobowiązane	do	stałego	pre-
wencyjnego	 monitorowania	 takich	
miejsc	 jak	ogródek	 jordanowski	dla	
dzieci	przy	ul.	Sobieskiego,	plac	przy	
trzepaku	 między	 blokami	 przy	 ul.	
Mickiewicza	czy	przy	ul.	Literatów.	
Uczestnicy	 spotkania	 zasugerowa-
li,	aby	Zarząd	Spółdzielni	Mieszka-
niowej	rozważył	możliwość	zainsta-
lowania	kamery	na	placu	przy	trze-
paku	między	blokami	przy	ul.	Mic-
kiewicza.	
	 -	Ulice	Konstancina	są	tak	samo	
patrolowane,	 jak	 wszystkie	 inne	

miejsca	 -	 zastrzega	 st.	 asp.	 Maciej	
Piotrowski.	 -	 Komendant	 Zbigniew	
Ptaszyński	nie	chciał	jednak,	by	spo-
tkanie	 w	 celu	 poprawy	 bezpieczeń-
stwa	było	jednorazowe	i	zapropono-
wał	dyżury	dzielnicowego.	
	 W	efekcie	w	każdą	środę	w	godz.	
18-20	 w	 pomieszczeniach	 Kon-
stancińskiego	 Domu	 Kultury	 przy	
ul.	 Sobieskiego	 6	 st.	 sierż.	 Tomasz	
Awier	czeka	na	mieszkańców,	którzy	
mogą	zgłaszać	uwagi	lub	chcą	zgło-
sić	niepokojące	zjawiska.	
	 Konstancinianie	 mogą	 także	
kontaktować	się	z	dzielnicowym	te-
lefonicznie,	pod	nr	tel.:	(22)	604	52	
37	lub	600	997	013.	

Anna Żuber

Władze Konstancina i mieszkańcy mają już dość chuligańskich 
wybryków. Aby zapobiec kolejnym incydentom, w rejonie osie-
dla Grapa zainstalowane mają być kamery monitoringu

Zatrzymano trzech poszukiwanych
 Policjanci zatrzymali trzech ukrywających się przed wymiarem sprawiedli-
wości mężczyzn. Nad Markiem M. ciążył nakaz doprowadzenia do aresztu 
śledczego w celu odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za kradzież. 
Zdzisław K. i Jan D. mają do odbycia kary 39 i 75 dni pozbawienia wolności 
za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości. Mężczyźni, zgodnie z dyspozycją 
nakazów, zostali umieszczeni w areszcie śledczym.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Pijany rozbił cztery samochody
 W niedzielę wieczorem na ulicy Skierniewickiej siedzący za kierownicą 
audi Robert S. doprowadził do kolizji z czterema prawidłowo zaparkowany-
mi samochodami i zbiegł z miejsca zdarzenia. Incydent widział przypadko-
wy świadek, który powiadomił policję. Niedługo potem sprawca kolizji 
został zatrzymany. Mężczyzna był nietrzeźwy, miał w organizmie 1,2 promila 
alkoholu. Za swoje zachowanie Robert S. odpowie przed sądem. Grozi mu 
do 2 lat więzienia. 

GÓRA KALWARIA

Groźna kolizja w Dobieszu
 Kilka dni temu policjanci zostali wezwani do kolizji spowodowanej przez 
nietrzeźwą kobietę. Siedząca za kierownicą nissana Krystyna M., mając w 
organizmie 1,6 promila alkoholu, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu, zde-
rzając się z prawidłowo jadącym seicento. Mimo, że w zdarzeniu nikt nie 
ucierpiał, sprawczyni kolizji odpowie za swoje nieodpowiedzialne zachowa-
nie przed sądem. Grozi jej do 2 lat więzienia.

Odpowie za zuchwały rozbój
 Kilka dni temu policjanci zostali poinformowani o rozboju dokonanym na 
pracowniku magazynu w Tarczynie. Właściciel okradzionej firmy poinformo-
wał, że do przestępstwa doszło około godz. 4 rano. Sprawcy zaatakowali 
gazem łzawiącym magazyniera i po jego obezwładnieniu, ukradli samochód 
z towarem, odjeżdżając w nieznanym kierunku. Straty z tytułu napadu osza-
cowano na 100 tys. zł. Na podstawie zeznań napadniętego pracownika poli-
cjantom udało się wytypować jednego ze sprawców. 22-letni Jarosław D. 
został zatrzymany. Okazało się, że wcześniej był pracownikiem okradzionej 
firmy. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju za co grozi do 12 lat więzienia. 
Zatrzymanie jego wspólnika jest tylko kwestią czasu.

TARCZYN

Na podwójnym gazie
 Policjanci zatrzymali do kontroli niepewnie jadące tico. Siedzący za kie-
rownicą pojazdu Krzysztof K. miał w organizmie 1,3 promila alkoholu. 
Oprócz utraty prawa jazdy, za jazdę po alkoholu mężczyźnie grozi do 2 lat 
więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Rowerem bez pozwolenia
 Patrolując okolicę, policjanci zauważyli jadącego rowerem mężczyznę i 
postanowili zatrzymać go do kontroli. Po sprawdzeniu personaliów rowerzy-
sty w policyjnej bazie danych okazało się, że Lech K. ma zakaz prowadzenia 
rowerów obowiązujący do sierpnia 2014 roku. Innego mężczyznę, który pro-
wadził pojazd bez uprawnień zatrzymali policjanci na ulicy Wojska Polskiego 
w  Piasecznie. Marcin L. nie powinien wsiadać za kółko do czerwca tego 
roku. Obydwaj mężczyźni odpowiedzą za złamanie zakazów sądowych. 
Grozi im do 3 lat wiezienia.

PRAŻMÓW/PIASECZNO
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	 Obiekt	 powstać	 ma	 na	 terenie	
działek,	 których	 użytkownikiem	
jest	 jednostka	 organizacyjna	 Mia-
sta	 Stołecznego	 Warszawy	 –	 Lasy	
Miejskie.	 Obecnie	 przy	 ul.	 Rydzo-
wej	 znajdują	 się	 zabytkowy	 budy-
nek	leśniczówki,	wpisany	do	rejestru	
zabytków	w	1987	 roku,	 jak	 również	
stajnia,	 dwa	 budynki	 gospodarcze	
oraz	dwie	piwniczki	ziemne.	

Będą wystawy
	 Obiekty	 gospodarcze	 i	 piwnicz-
ki	przeznaczone	są	do	rozbiórki.	Na	
terenie	 działki	 znajduje	 się	 również	
polanka	 edukacyjna	 z	 drewnianymi	
wiatami	i	miejscem	na	ognisko,	które	
służyć	mają	w	niezmienionej	formie.	
	 Nowe	Centrum	powstanie	na	ba-
zie	 leśniczówki.	 Ma	 być	 budynkiem	
parterowym,	 podpiwniczonym,	 z	
poddaszem	użytkowym.	Obiekt	po-
dzielony	ma	być	na	dwie	bryły	połą-
czone	przeszkleniem.	
	 Stajnia	 pozostanie	 budynkiem	
parterowym,	 nie	 podpiwniczonym	
w	całości	przeznaczonym	pod	funk-
cję	 wystawienniczą.	 Będzie	 to	 jed-
noprzestrzenny	pawilon	wystawowy	
z	 możliwością	 podziału	 mobilnymi	
ściankami	 na	 mniejsze	 przestrzenie	
wedle	potrzeb	aktualnej	wystawy.

Dostosowany do potrzeb 
niepełnosprawnych
	 CEL	spełniać	ma	funkcję	edukacyj-

ną	oraz	administracyjno-biurową.	Słu-
żyć	będzie	przede	wszystkim	dzieciom	
w	wieku	przedszkolnym	oraz	dzieciom	
i	młodzieży	w	wieku	szkolnym.	Oprócz	
zajęć	będą	mogły	odbywać	się	tam	też	
konferencje.	W	budynku	głównym	mają	
się	mieścić:	sala	dydaktyczna	na	ok.	60	
osób,	dwie	pracownie	na	30	osób	każ-
da,	 5	 pomieszczeń	 administracyjno-
biurowych,	 sekretariat,	 pomieszczenie	
socjalne	z	kuchnią,	toalety.	
	 W	 piwnicy	 zlokalizowane	 będą	
natomiast	 pomieszczenia	 technicz-
ne	i	gospodarcze.	Łączna	powierzch-
nia	zabudowy	to	ok.	900	m	kw.	Na	ze-
wnątrz	nie	zabraknie	miejsc	postojo-
wych	dla	aut	oraz	parkingu	dla	rowe-
rów.	Budynki	przystosowane	mają	być	
do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych.

Otwarcie w 2014 roku
	 W	 czerwcu	 biegłego	 roku	 wyło-
niono	 wykonawcę	 projektu.	 Zakład	
Usług	Technicznych	z	Gdańska	jest	w	
trakcie	 opracowywania	 dokumenta-
cji.	Na	jej	podstawie	ogłoszony	będzie	
przetarg	na	wykonawstwo	inwestycji,	
która	pochłonie	6,5	mln	złotych.	Wy-
bór	wykonawcy	ma	być	ogłoszony	na	
przełomie	maja	i	czerwca.
	 Otwarcie	CEL	odbędzie	się	naj-
prawdopodobniej	 pod	 koniec	 2014	
roku.	 Inwestorem	 zastępczym	
przedsięwzięcia	 jest	 Stołeczny	 Za-
rząd	Rozbudowy	Miasta.	

aż

URSYNÓW Na Kabatach przy ul. Rydzowej 1 powstanie Centrum Edu-
kacji Leśnej, które służyć będzie dzieciom i młodzieży. Budowa obiek-
tu ma się zakończyć pod koniec 2014 roku, a z budżetu Miasta Stołecz-
nego Warszawy pochłonie ponad 6 mln złotych

Projektują Centrum 
Edukacji Leśnej

    Jestem babcią Antosia, Bartusia, 
Wojtusia i Marysi. Sama nie miałam 
przyjemności cieszyć się, czuć ciepło 
i radość z posiadania dziadków, gdyż 
rodzice moi byli sierotami. Staram 
się zawsze być z moimi wnuczęta-
mi. Dzielić się z nimi zarówno proble-
mami jak i radościami. Z okazji Dnia 
Babci i Dziadka zostaliśmy zaprosze-
ni dnia 21 stycznia 2013 roku do Cen-
trum Kultury w Piasecznie. Dziecięca 
grupa ,, Elfów” i ,,Smerfów” z przed-
szkola ,, Akademia Kubusia” z Chy-
liczek koło Piaseczna przygotowa-
ła nam niespodziankę. Dało się od-
czuć, jak bardzo zależało dzieciom 
i wychowawczyniom  z przedszko-
la, by uprzyjemnić wszystkim zapro-

szonym gościom ten wspólnie spę-
dzony wieczór. Grupa ,, Elfów” wy-
stawiła sztukę pt. ,, Czerwony Kaptu-
rek”, a dzieci z grupy ,, Smerfy” przed-
stawiły humorystyczną wersję ,,Fa-
miliady”. Nasze wnuki były urocze, 
dzieci śpiewały piosenki polskie, an-
gielskie i francuskie. Były spadają-
ce z głowy okulary, zwijane krawa-
ty i urocze minki. Zatrzymamy w na-
szych sercach radość oraz niezapo-
mniane  wrażenia z  dziecięcych ge-
stów, słów, tańców, śpiewów i gry w 
piłkę nożną. To super teatr dziecię-
cy w bardzo prostych strojach, mini-
malnych gestach, ale wykonanych z 
wdziękiem. Grupowe tańce ludowe 
i nowoczesne idealnie dopasowa-

ne do muzyki tworzyły super całość. 
Przekazaliście mi cząstkę waszej mło-
dości, zastrzyk z radości a moje nogi 
same rwały się do tańca. Mecz roze-
grany przez Dziadków przy śpiewach 
Babć zakończył się strzałem dzieci w 
publiczność ( 1 gol dla Dziadków, 0 
goli dla publiczności ), to dobry wy-
nik meczu. Wciąż uśmiecham się na 
samo wspomnienie Waszego wystę-
pu i ciepłych słów wypowiedzianych 
przez Właścicielkę  ,, Akademii Kubu-
sia” z Chyliczek. Niejednej Babci i nie-
jednemu Dziadkowi zakręciła się w 
oku łza szczęścia i wzruszenia. Za to 
wszystko dziękuję z całego serca.

Babcia Janina Chodzeń

tak ,, akademia Kubusia” gościła 
Babcie i dziadków

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

R E K L A M A

Wybór wykonawcy ma być ogłoszony na przełomie maja i czerwca, 
a otwarcie centrum zaplanowano na koniec 2014 r.
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	 Od	1	stycznia	w	publicznych	pla-
cówkach	opieki	zdrowotnej	funkcjo-
nuje	elektroniczna	weryfikacja	upraw-
nień	 świadczeniobiorców	 (eWUŚ).	
Zamysłem	 Narodowego	 Funduszu	
Zdrowia	 było	 uproszczenie	 zasad	
weryfikacji	 uprawnień	 pacjentów	 do	
usług	finansowanych	ze	środków	pu-
blicznych.	I	 tak	zamiast	zaświadcze-
nia	 o	 ubezpieczeniu,	 pacjentom	 wy-
starczy	 znajomość	 swojego	 numeru	
PESEL	i	potwierdzenie	swojej	tożsa-
mości	 za	 okazaniem	 dowodu	 osobi-
stego	czy	choćby	prawa	jazdy.	

Sprawnie i bez opóźnień
	 Jak	 podaje	 NFZ,	 w	 pierwszych	
dniach	 działania,	 pomimo	 dużego	
obciążenia,	 system	 funkcjonował	
sprawnie	i	bez	zakłóceń,	obsługując	
bezproblemowo	ponad	3	mln	zapy-
tań	o	uprawnienia	pacjentów	dzien-
nie.	 Łącznie,	 w	 ciągu	 pierwszych	
dziewięciu	 dni,	 świadczeniodawcy	
wysłali	do	eWUŚ	ponad	19	mln	za-
pytań,	sprawdzając	w	systemie	oko-
ło	12,5	mln	osób.	
	 Zdaniem	 NFZ,	 dzięki	 możli-
wości	 zalecanego	 automatyczne-
go	 sprawdzania	 numerów	 PESEL	
pacjentów	 raz	 dziennie,	 znacząco	
skrócono	 czas	 potrzebny	 na	 wery-

fikację	uprawnień.	Według	funduszu	
system	od	początku	działał	sprawnie	
i	bez	opóźnień.	Na	przykład	w	war-
szawskim	 Szpitalu	 Bielańskim	 uru-
chomione	 sprawdzenie	 uprawnień	
200	 pacjentów	 zajęło	 około	 20	 se-
kund,	 a	 w	 warszawskiej	 przychodni	
internistyczno‐specjalistycznej	 przy	
ul.	Jagiellońskiej,	mającej	zapisanych	
na	dany	dzień	2800	pacjentów,	 taka	
weryfikacja	trwała	około	5	minut.	
	 Kompleksowa	 obsługa	 jednej	
osoby	 trwa	 oczywiście	 zdecydowa-
nie	dłużej.	W	dodatku	pojawiały	się	
sygnały	 z	 całego	 kraju,	 że	 niektó-
rzy	 pacjenci	 wskazywani	 byli	 przez	
eWUŚ	 jako	 nieubezpieczeni,	 choć	
nie	było	 to	zgodne	z	prawdą.	 -	Po-
nadto	jeśli	pacjenta	nie	mamy	w	ba-
zie,	musimy	go	zarejestrować,	wpro-
wadzając	wszystkie	jego	dane	-	mó-
wią	pracownicy	rejestracji	przychod-
ni	przy	ul.	Fabrycznej	w	Piasecznie,	
gdzie	 zaprezentowano	 nam	 możli-
wości	systemu.	Istotnie,	po	wpisaniu	
numeru	PESEL	błyskawicznie	znaj-
duje	pacjenta	w	bazie	i	wskazuje	czy	
jest	ubezpieczony.		

Dobry, ale dla dużych 
	 -	W	naszej	placówce	eWUŚ	funk-
cjonuje	bez	problemów	-	mówi	Jerzy	

Łączyński,	 dyrektor	 Samodzielne-
go	 Zespołu	 Publicznych	 Zakładów	
Lecznictwa	 Otwartego	 przy	 ul.	 Fa-
brycznej	w	Piasecznie.	-	Można	jed-
nak	 zadać	 sobie	 pytanie,	 czy	 jego	
wprowadzenie	 było	 konieczne,	 wi-
dząc	 inne	potrzeby	w	służbie	zdro-
wia.	 Nie	 wiem	 czy	 to	 ma	 sens	 bio-
rąc	pod	uwagę,	jeśli	tylko	ok.	1	proc.	
osób	jest	nieubezpieczonych.	W	do-
datku	prawo	w	niektórych	kwestiach	
się	wyklucza,	bo	dziecko	lub	kobietę	
ciężarną	 trzeba	 przyjąć,	 nawet	 jeśli	
nie	jest	ubezpieczona.	W	każdym	ra-
zie,	 przed	 wdrożeniem	 systemu	 my	
nie	mieliśmy	wielkich	strat	finanso-
wych	z	powodu	przyjmowania	osób	
nieubezpieczonych.	 W	 mojej	 opi-
nii	to	rozwiązanie	jest	dobre,	ale	dla	
dużych	 placówek	 medycznych,	 na	
przykład	szpitali.		
	 Zdaniem	 Jerzego	 Łączyńskiego,	
codzienna	 rejestracja	 za	 pośrednic-
twem	systemu	eWUŚ	nie	przyspieszy-
ła	tego	procesu.	-	Jak	może	być	szyb-
ciej	 jeśli	 każdego	 trzeba	 sprawdzać?	
Na	 szczęście	 w	 większości	 pacjenci	
są	wyrozumiali,	wiedzą,	że	to	nie	jest	
wymysł	dyrekcji	przychodni	-	dodaje.		
	 W	 Wiejskim	 Ośrodku	 Zdro-
wia	 w	 Złotokłosie	 eWUŚ	 również	
nie	 sprawiał	 kłopotów.	 -	 Przypad-

ków,	w	których	osoby	ubezpieczone	
widniały	w	systemie	jako	nieupraw-
nione	 do	 skorzystania	 z	 usług,	 nie	
było	-	mówi	Tomasz	Wojtas,	kierow-
nik	 ośrodka.	 -	 Wcześniej	 nie	 mieli-
śmy	też	strat	finansowych	z	powodu	
świadczenia	usług	osobom	nieubez-
pieczonym.	Mamy	niedużo,	bo	ok.	2	
tys.	pacjentów	 i	można	powiedzieć,	
że	 niemal	 wszystkich	 znamy.	 My-
ślę	 jednak,	że	rejestracja	dzięki	sys-
temowi	 przebiega	 sprawniej.	 Wcze-
śniej	zdarzało	się,	że	mieszkańcy	za-
pominali	 wymaganych	 dokumen-

tów	i	musieli	się	wracać	do	domów.	
	 Jak	informuje	NFZ,	wprowadzenie	
nowego	 sposobu	 sprawdzania	 ubez-
pieczenia	 spowodowało	 także	 zwięk-
szone	zainteresowanie	pacjentów	kwe-
stią	podlegania	ubezpieczeniu.	Skutek	
to	 znaczący	 spadek	 liczby	 osób	 nie-
uprawnionych	do	świadczeń.	
	 System	 elektronicznej	 weryfika-
cji	 uprawnień	 świadczeniobiorców	
kosztował	 ok.	 10	 mln	 zł.	 Rocznie	
jego	utrzymanie	ma	pochłonąć	oko-
ło	22	mln	złotych.	

POWIAT Od stycznia większość publicznych placówek opieki zdrowotnej korzysta z systemu elektronicznej 
weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców. eWUŚ ma swoich zwolenników, ale i przeciwników. Ci drudzy 
uważają, że jego wprowadzenie to marnotrawienie pieniędzy, które w służbie zdrowia można by przezna-
czyć na inne, ważniejsze cele

eWUŚ bez problemów, ale z zastrzeżeniami

Gdy eWUŚ odmawia
 Według danych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ciągu miesią-
ca działania systemu identyfikacji ubezpieczonych zgłaszających się do le-
karza tylko 0,1 proc. pacjentów nie mogło znaleźć swoich danych w Cen-
tralnym Wykazie Ubezpieczonych. Jeśli trafimy do tego grona, a jeste-
śmy ubezpieczeni, możemy przedstawić dokument potwierdzający pra-
wo do świadczeń. Drugim wyjściem jest złożenie pisemnego oświadczenia  
o przysługującym nam prawie do usług medycznych.   

Czytaj on-line!

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl

Anna Żuber
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ESA, czyli Europejska Szkoła Artystyczna jest strukturą składającą się 
ze ściśle powiązanych ze sobą elementów: SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
– dziennej oraz SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia - popołudniowej.

	 Obie	 szkoły	w	 swej	 filozofii	 łą-
czą	się	z	pojęciem	flow,	czyli	płyn-
nym	przejściem	pomiędzy	jej	struk-
turami	dla	uzyskania	własnego	i	uni-
katowego	 stylu	 -	 uzyskując	 harmo-
nię	osobowości,	wiedzy	i	umiejętno-
ści	swoich	uczniów.

	 Wychowankowie	szkoły	przygo-
towywani	są	do	dorosłego	życia	tak,	
aby	 z	 radością	 działali,	 wypełni-
li	swoją	misję,	a	w	przyszłości	osią-
gnęli	pełną	satysfakcję	z	pracy.	Będą	
mogli	tego	dokonać	poprzez:

•	 KONCENTRACJĘ
•	 POBUDZENIE	DO	
						DZIAŁANIA
•	 POCZUCIE	KONTROLI
•	 INTELEKTUALNE	
						PREDYSPOZYCJE.

	 Chcąc	osiągnąć	swoje	cele,	proces	
dydaktyczny	 szkoły	 skonstruowa-
ny	i	modelowany	jest	w	taki	sposób,	
aby	 uczniowie	 kończący	 placówkę	
byli	 szczęśliwymi	 poszukiwaczami		
i	odkrywcami,	dobrymi	ludźmi,	któ-
rzy	 w	 sposób	 kreatywny	 odnajdują	
się	w	otaczającym	ich	świecie.

	 ESA	oferuje	dwuzmianowy	sys-
tem	kształcenia,	który	obejmuje	czas	
od	7:30	do	18:00	w	szkole	podstawo-
wej	oraz	14:30	–	20:00	w	szkole	po-
południowej/muzycznej.

ATUTEM SZKOŁY PODSTAWO-
WEJ	 jest	kameralność,	małoliczeb-
ne	klasy	(max.	15	osobowe),	przyja-
zna	i	radosna	atmosfera	oraz	kształ-
cenie	swoich	podopiecznych	w	spo-
sób	 wielokierunkowy.	 Elementami	
wartymi	 podkreślenia	 są	 edukacja	
ogólna	i	muzyczna	na	wysokim	po-
ziomie	 oraz	 kładzenie	 przez	 dyrek-
cję	 szkoły	 dużego	 akcentu na na-
uczanie języków obcych.	
	 W	planie	zajęć	–	w	ramach	pod-
stawowego	 czesnego	 –	 figurują	 ta-
kie	 zajęcia	 jak:	 poszerzony	 pro-
gram	nauczania	zintegrowanego,	na-
uka	języka	angielskiego	rozszerzona		
o	konwersacje	oraz	english	speaking	
z	 native	 speakerem	 (5h/tyg.),	 zaję-
cia	praktyczne	z	nauki	gry	na	instru-
mencie	 (fortepian,	 skrzypce	 –	 zaję-

cia	indywidualne	–	2h/tyg.),	rytmika,	
chór,	 zespoły	 instrumentalne	 oraz	
anglojęzyczne	warsztaty	plastyczne.
	 Jeśli	szukasz	dla	swojego	dziec-
ka	szkoły,	w	której	będzie	czuło	się	
bezpiecznie,	 nie	 będzie	 anonimowe	
oraz	 otrzyma	 możliwości	 wszech-
stronnego	 rozwoju	 daj	 mu	 szansę		
i	 zapisz	 na	 egzaminy	 wstępne		
(23	marzec	2013	r.,	godz.	10.00).	
Nie	 pozostawaj	 obojętny	 wobec	 jego	
pytań,	chęci	i	marzeń.

Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa –ESA
ul.	Głogowa	19
05-501	Piaseczno
tel.	22	737	02	18
www.esa.edu.pl

sekretariat@esa.edu.pl

 W połowie 2010 r., po budo-
wie kanalizacji, nawierzchnia ul. 
Kruczkowskiego została odtwo-
rzona, jednak droga szybko po-
kryła się licznymi dziurami. Po 
pierwszych w tym roku rozto-
pach sytuacja pogorszyła się.  
- Ta ulica wygląda jak szwajcar-
ski ser - skarży się pan Zbigniew. 
- Wielu kierowców korzysta z 
niej, żeby ominąć centrum Pia-
seczna i inne zatkane ulice do-
jazdowe. Niestety nawierzchnia 
byle jakiej jakości nie wytrzymu-
je takiego ruchu pojazdów. 
 - Ubytki w nawierzchni ul. 
Kruczkowskiego zostaną uzupeł-
nione,  jak tylko pozwolą na to 
warunki atmosferyczne, temperatura musi być dodatnia oraz musi być su-
cho - informuje Magdalena Markuszewska z Biura Promocji i Informacji Gmi-
ny Piaseczno. - Na wykonanie nowej nakładki asfaltowej i krawężników są 
przeznaczone środki w tegorocznym budżecie w wysokości 250 tys. złotych. 
 Jak się dowiedzieliśmy, remont rozpocznie się po przeprowadzeniu 
procedury przetargowej, a prace potrwają najpóźniej do 31 lipca.
 Po roztopach kierowcy z ulicznymi dziurami zmagają się w wielu miej-
scach. Te w najbardziej newralgicznych rejonach zostały nawet załatane, 
ale wciąż pojawiają się nowe. Mieszkańcom przypominamy, że o ubytkach 
w nawierzchni mogą informować urzędy za pośrednictwem internetu. 
 Z tej możliwości chętnie korzystają mieszkańcy Ursynowa. Od począt-
ku roku do urzędu dzielnicy za pośrednictwem zakładki „Interwencje dro-
gowe” na stronie internetowej www.ursynow.pl wpłynęło blisko 70 zgło-
szeń dotyczących spraw związanych ze stanem nawierzchni jezdni, chod-
ników, organizacji ruchu, sygnalizacji świetlnych, zimowego utrzymania 
ulic oraz reklam usytuowanych w pasie drogowym.

AŻ

Jak pogoda pozwoli
PIASECZNO/URSYNÓW  Po pierwszych roztopach na wielu drogach 
pokazały się liczne dziury. Na stan nawierzchni skarżą się m.in. kie-
rowcy korzystający z ul. Kruczkowskiego w Piasecznie

ESA - SZKOŁA TWOJEGO DZIECKA

R E K L A M A
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Panie burmistrzu, czy chodził pan 
do przedszkola?
Chodziłem	 do	 żłobka	 i	 do	 przed-
szkola.	

Co sądzi pan o instytucji przed-
szkola? 
Przedszkola	 są	 potrzebne,	 bo	 wy-
wierają	 dobry	 wpływ	 na	 edukację	
dzieci,	które	 integrują	się	ze	środo-
wiskiem	i	uczą	współdziałania	z	ró-
wieśnikami.	

W październiku Donald Tusk zapo-
wiedział zwiększenie nakładów na 
żłobki i przedszkola. Dwa miesią-
ce później gmina Piaseczno obniża 
o prawie 100 zł dotację dla przed-
szkoli niepublicznych. Kto był auto-
rem tego pomysłu?
Ja,	przy	z	współpracy	ZEASEM	pa-
nią	 skarbnik	 i	 Radą	 Miejską.	 Wy-
nika	 to	 z	 faktu,	 że	 mam	 obowią-
zek	 ustawowy	 	 kontrolować	 środ-
ki	 finansowe,	 które	 stanowią	 dota-
cję	dla	podmiotów	zewnętrznych	jak	
przedszkola	niepubliczne,	stowarzy-
szenia.

Jak to możliwe, że koszty utrzyma-
nia dzieci w przedszkolach publicz-
nych obniżyły się, choć nie dość że 
wszystko drożeje, to w ostatnich 
miesiącach była jeszcze podwyżka 
pensji nauczycieli?
Podwyżka	 dla	 nauczycieli	 rzeczy-
wiście	była.	Uważam,	że	podwyż-

ki	należą	się	pracownikom,	którzy	
dobrze	pracują.		

Tego nikt nie kwestionuje. Cho-
dziło mi o to, że skoro jest inflacja 
i wszystko drożeje, jak było możli-
we obniżenie kosztów funkcjono-
wania przedszkoli publicznych, co 
zaowocowało zmniejszeniem dota-
cji dla przedszkoli niepublicznych?
Placówkom	 niepublicznym	 przy-
sługuje	 dotacja	 w	 wysokości	 mini-
mum	 75	 proc.	 kosztów	 bieżących,	
ponoszonych	 w	 przedszkolach	 pu-
blicznych	 w	 przeliczeniu	 na	 jed-
nego	 ucznia.	 W	 gminie	 Piaseczno	
jest	 to	 równe	75	proc.	Racjonalizu-
jąc	 wydatki	 ograniczyliśmy	 zatrud-
nienie	 pracowników,	 zwiększyliśmy	
liczbę	 dzieci	 przyjętych	 do	 przed-
szkoli,	 podjęliśmy	 uchwałę	 w	 spra-
wie	utworzenia	rachunku	dochodów	
samorządowych	jednostek	budżeto-
wych.	Dzięki	tym	zmianom	zmniej-
szył	się	koszt	utrzymania	dziecka	w	
placówce	publicznej	co	z	kolei	wpły-
nęło	na	zmniejszenie	dotacji	dla	pla-
cówek	niepublicznych	

Jak to możliwe? Myślałem, że 
przedszkola publiczne były do tej 
pory maksymalnie obłożone. Za-
wsze brakowało w nich miejsc...
Pozyskaliśmy	 dodatkową	 po-
wierzchnię.	 Na	 przykład	 w	 Gło-
skowie	 udało	 nam	 się	 kosztem	 po-
wierzchni	 bibliotecznej	 wygospo-

darować	 jeszcze	 jeden	 oddział	 na	
25	dzieci.		W	Przedszkolu	nr	8	uru-
chamiamy	dwa	dodatkowe			oddzia-
ły	 	 dla	 50	 dzieci	 co	 	 obniży	 kosz-
ty	 utrzymania	 jednego	 dziecka,	 bo	
koszty	 stałe	 pozostaną	 takie	 same.	
Na	tym	polegają	nasze	oszczędności.
Wiemy,	że	w	przedszkolach	publicz-
nych	 jest	 niewystarczająca	 liczba	
miejsc.	W	związku	z	 tym	od	kwiet-
nia	będziemy	chcieli	stworzyć	nową	
grupę	 w	 Przedszkolu	 nr	 9,	 gdzie	
dzieci	 są	 najwcześniej	 odbierane.	
Grupa	ta	będzie	rozpoczynała	zaję-
cia	od	godz.	13.

To prawda, że niektórzy pracowni-
cy przedszkoli publicznych, doty-
czy to personelu technicznego, zo-
stali przesunięci do ZEAS-u, co po-
zwoliło obniżyć koszty funkcjono-
wania tych placówek? Czy takie 
działanie jest zgodne z prawem?
ZEAS-owi	 przydzielono	 nowe	
zadania	 dotyczące	 utrzymania	
obiektów	oświatowych	w	tym	celu	
wystąpiono	o	opinie	prawną	zgod-
ności	 planowanych	 działań.	 Wo-
bec	 braku	 przeciwwskazań	 zmie-
niono	 statut	 ZEAS-u	 i	 od	 2012	
roku	pracownicy	obsługi	technicz-
nej	zostali	przeniesieni	do	ZEASu.	
Ci	 pracownicy	 są	 rozdysponowy-
wani	przez	ZEAS	i	wykonują	pra-
ce	 na	 zlecenie	 ZEAS-u.	 Oprócz	
przedszkoli	 publicznych	 mogą	
pracować	 także	 w	 szkołach	 i	 in-

nych	 placówkach,	 do	 których	 zo-
staną	skierowani.	

Czy w Piasecznie powstaną w naj-
bliższym czasie kolejne przedszko-
la publiczne?
Najpierw	 będą	 powstawały	 nowe	
oddziały.	Ale	bierzemy	też	pod	uwa-
gę	 wybudowanie	 przedszkola	 przy	
okazji	 budowy	 nowej	 szkoły	 przy	
ul.	 Jana	 Pawła	 II.	 Jedna	 z	 koncep-
cji	 przewiduje	 wybudowanie	 przed-
szkola	dla	100	dzieci.	 Jeśli	 koncep-
cja	zostanie	zrealizowana,	to	przed-
szkolaki	 będą	 korzystać	 ze	 szkol-
nej	stołówki,	co	znowu	obniży	kosz-
ty	ich	utrzymania.	Cały	czas	myśli-
my	 o	 racjonalnym	 wydawaniu	 pie-
niędzy.

A nie lepiej dotować przedszko-
la niepubliczne niż utrzymywać 
przedszkola publiczne? Jednak  do-
tacja jest o 230 zł mniejsza niż po-
noszony przez gminę koszt utrzy-
mania dziecka w przedszkolu pu-

blicznym? W Lesznowoli gmina 
chętnie dotuje placówki niepu-
bliczne, choć kwota dotacji jest 
wyższa i wynosi ponad 780 zł.
Bardzo	się	cieszymy,	że	powstają	nie-
publiczne	 przedszkola.	 Tym	 bardziej,	
że	do	przedszkoli	publicznych		uczęsz-
cza	1110	dzieci,	a	do	prywatnych	–	po-
nad	2500.Moim	zadaniem	jest	zapew-
nienie	dostępu	do	edukacji	wszystkim	
młodym	mieszkańcom	Gminy	i	czyni-
my	wszystko	aby	się	z	tego	wywiązać.	
Ma	Pan	rację	twierdząc,	że	dotowanie	
placówek	niepublicznych	jest	z	punktu	
widzenia	wydatków	budżetowych		bar-
dziej		korzystny.		
	 Należy	 jedna	 wziąć	 pod	 uwagę,	
że		w	placówkach	publicznych	rodzi-
ce	płacą	mniej.	I	to	dla	nich	kieruje-
my	naszą	oferte.

Tymczasem w przedszkolach nie-
publicznych rodzice będą musie-
li zapłacić jeszcze więcej, bo pla-
cówki te powoli podnoszą ceny. 
Czy spodziewaliście się państwo, 

Przedszkolne cięcia
O przyczynach obniżenia przez gminę dotacji dla przedszkoli niepublicznych, 
które w wielu placówkach zaowocowały podwyżką czesnego rozmawiamy 
z burmistrzem Piaseczna Zdzisławem Lisem
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że w związku z podniesieniem do-
tacji czesne w przedszkolach nie-
publicznych wzrośnie?
Absolutnie	 nie.	 Wysokość	 czesne-
go	 	zależy	wyłącznie	od	właściciela	
prywatnego	 przedszkola.	 Skoro	 pu-
bliczne	przedszkola	starają	się	racjo-
nalizować	własne	wydatki,	mogą	to	
również	 zrobić	 właściciele	 prywat-
nych	 przedszkoli.	 Są	 miasta	 w	 Pol-
sce,	 które	 wypłacają	 przedszkolom	
prywatnym	dotację	w	wysokości	500	
zł,	natomiast	czesne	wynosi	od	350	
zł	do	450	zł.	Czyli	można.	

Może podwyżka czesnego w Pia-
secznie wynika z tego, że tu jest 
więcej chętnych na to, żeby oddać 
dziecko do przedszkola niż miejsc 
w przedszkolach, czyli popyt prze-
wyższa podaż. Może właśnie dlate-
go czesne jest u nas tak wysokie?
Cenę	kształtuje	popyt.	Moim	zdaniem	
właściciele	prywatnych	przedszkoli	do-
skonale	o	tym	wiedzą		i	pod	tym	kątem	
ustalają	wysokość	czesnego.	

Chyba zgodzi się Pan, że gdyby nie 
obniżka dotacji, to czesne w przed-
szkolach prywatnych by nie wzrosło?
Nie	 zgodzę	 się	 z	 tym.	 Były	 lata,	 w	
których	 dotacja	 wzrastała,	 a	 mimo	
tego	czesne	nie	było	obniżane.	Więc	
powodem	do	podniesienia	czesnego	
nie	może	być	obniżenie	dotacji.		My-
ślę,	że	właściciele	prywatnych	przed-
szkoli	 skorzystali	z	okazji	 i	podnie-
śli	czesne.	

Być może ma pan rację, ale rodzic 
nie ma w tym momencie alternaty-
wy. Może zapłacić albo wyższe cze-
sne, albo trzymać dziecko w domu.
Dlatego	cieszymy	się	z	każdego	no-
wego	 prywatnego	 przedszkola,	 któ-

re	powstaje	na	terenie	gminy.	Rynek	
w	 końcu	 się	 nasyci,	 będzie	 większa	
konkurencja,	co	wpłynie	na	obniże-
nie	czesnego.
	 Poza	 tym	 problem	 niewystar-
czającej	 liczby	 miejsc	 w	 przedszko-
lach	zostanie	zminimalizowany,	kie-
dy	sześciolatki	pójdą	do	szkół.	Wte-
dy	populacja	dzieci	w	przedszkolach	
zmaleje	i	sytuacja	się	ustabilizuje,	a	
czesne	zbliży	się	do	kwot	realnych,	

Czy to nie jest trochę tak, że gmi-
na próbuje walczyć z właścicielami 
prywatnych przedszkoli, a koszta-
mi tej wojny obarczyć rodziców?
Naszym	 celem	 nie	 było	 podnosze-
nie	czesnego.	Nie	chcieliśmy	dodatko-
wo	obciążać	 rodziców.	Gdyby	przed-
szkola	 niepubliczne	 zracjonalizowały	
swoje	wydatki	tak,	 jak	robi	to	gmina,	
to	zmniejszenie	dotacji	nie	wpłynęło-
by	na	wysokość	czesnego.	Ogranicza-
jąc	wydatki	na	przedszkola	publiczne	
wygospodarujemy	 dodatkowe	 pienią-
dze,	 które	 zostaną	 przeznaczone	 na	
oświatę.	Zbudujemy	za	nie	szkołę,	któ-
ra	przejmie	potem	dzieci	z	przedszko-
li.	Kryzys	dotyka	wszystkich,	nas	też,	
a	przed	nami	ogromne	zadania	oświa-
towe.	Muszę	 szukać	pieniędzy	na	 re-
alizację	tych	zadań.	

Jaka będzie dalsza polityka gminy 
w sprawie dotacji?
Dotacje	 nie	 będą	 obniżane,	 ponie-
waż	zmienia	się	ustawa	o	systemie	
oświaty.	Rodzice	będą	płacili	mniej	
za	 dodatkowe	 godziny	 w	 przed-
szkolach	publicznych	co	zmniejszy	
ich	 dochody	 	 	 i	 	 tę	 różnicę	 będzie	
musiała	 pokryć	 gmina.	 Nie	 ozna-
cza	 to,	 że	 nie	 będziemy	 podejmo-
wać	 prób	 racjonalizacji	 wydatków		
w	 utrzymaniu	 placówek	 oświato-

wych	w	 tym	 też	przedszkoli.	Mam	
taki	obowiązek.	
	
Panie burmistrzu, jak ocenia pan 
pracę dyrektor ZEAS-u? W marcu 
minie rok odkąd pani Edyta Woź-
niak zaczęła pełnić tę funkcję.
Pracę	pani	dyrektor	oceniam	bardzo	
wysoko.	 Widzę	 ogromne	 zaangażo-
wanie	pani	dyrektor	w	pracę	w	ZEAS
-ie.	Wszystkie	działania	podejmowane	
przez	panią	Edytę	Woźniak	są	konsul-
towane	i	uzgadniane	ze	mną.	

Proszę wymienić trzy największe 
sukcesy pani dyrektor na przestrze-
ni tego roku.
Pani	dyrektor	doprowadziła	też	do	tego,	
że	 zaczął	 funkcjonować	 bon	 oświato-
wy,	 co	 było	 karkołomnym	 przedsię-
wzięciem.	Świetnym	posunięciem	była	
racjonalizacja	wydatków	w	przedszko-
lach	 publicznych.	 Pani	 dyrektor	 jest	
bardzo	 dociekliwa	 i	 skrupulatna	 jeśli	
chodzi	o	rozliczanie	wydatków.	

Czy w ciągu ostatnich miesięcy 
pani dyrektor otrzymała premie? 
Jakie to były kwoty?
Otrzymała	dwie	nagrody,	podobnie	
jak	 wszyscy	 pracownicy	 oświatowi.	
Były	to	nagrody	przyznawane	z	oka-
zji	Dnia	Nauczyciela	i	końca	roku.

Jakie to były kwoty?
Pani	 dyrektor	 otrzymała	 nagrody	
podobne	 do	 tych,	 jakie	 otrzymują	
dyrektorzy	 w	 dużych	 placówek	 pu-
blicznych.	

Rozumiem, że nie chce pan wymie-
nić konkretnych kwot. Przypomi-
nam, że to są informacje publiczne.
10	tys.	zł	i	6	tys.	zł	brutto.

Młoda społeczność
Na	tle	innych	gmin	podobnej	wielkości,	
Piaseczno	ma	wyjątkowo	młodą	struk-
turę	 społeczną.	 W	 ciągu	 ostatnich	 10	
lat	 liczba	mieszkańców	gminy	podwo-
iła	się,	a	gros	nowych	mieszkańców	to	
młode	małżeństwa	wychowujące	dzie-
ci	 bądź	 planujące	 macierzyństwo.	 To	
powoduje,	 że	 działania	 lokalnego	 sa-
morządu	skoncentrowane	są	na	zaspa-
kajaniu	potrzeb	wychowawczych	i	edu-
kacyjnych.	 Tego	 od	 gminy	 oczekują	 w	
pierwszej	kolejności	jej	mieszkańcy.
-	 Dynamiczny	 rozwój	 gminy	 niesie	 za	
sobą	 wiele	 korzyści,	 ale	 równocześnie	
wiele	wyzwań	i	problemów,	z	którymi	w	
takiej	skali	nie	mają	do	czynienia	inne	

samorządy.	Dlatego	każdego	roku	pla-
nujemy	oddawać	do	użytku	nową	pla-
cówkę	oświatową	–	wyjaśnia	burmistrz	
Zdzisław	Lis.	–	W	ciągu	3	najbliższych	
lat	 na	 inwestycje	 oświatowe	 przezna-
czymy	 ponad	 50	 mln	 zł.	 Nasza	 praca	
to	ciągła	pogoń	aby	nadążyć	za	rozwo-
jem	 miasta	 i	 całej	 gminy,	 niestety	 nie	
wszystkie	uregulowania	prawne	sprzy-
jają	 samorządom,	 zwłaszcza	 te	 doty-
czące	jego	finansowania	–	dodaje.

Racjonalizacja wydatków 
bieżących
	 Aż	 134	 mln	 zł	 wyda	 w	 2013	 roku	
gmina	 Piaseczno	 na	 zadania	 oświato-

we.	Aby	 jak	najwięcej	z	 tej	 sumy	prze-
znaczyć	 na	 inwestycje	 należy	 staran-
nie	 przyglądać	 się	 każdej	 wydawanej	
złotówce.	–	Udaje	nam	się	kontrolować	
poziom	 wydatków	 bieżących	 w	 oświa-
cie,	 który	 w	 poprzednich	 latach	 rósł	
gwałtownie	–	mówi	burmistrz	Zdzisław	
Lis.	–	Musimy	pamiętać,	że	nasze	am-
bitne	plany,	kolejne	oddawane	do	użyt-
ku	i	planowane	obiekty	oświatowe,	to	w	
przyszłości	 dodatkowe	 koszty	 bieżące.	
Aby	 nie	 zablokować	 naszego	 rozwoju,	
zapewnić	 dzieciom	 dogodne	 warunki	
do	nauki	musimy	decydować	co	 jest	w	
danym	momencie	najważniejsze.	Ogra-
niczając	wydatki	bieżące	wygospodaro-
wujemy	 	 środki	 potrzebne	 na	 inwesty-
cje	–	dodaje	burmistrz.
	 Stąd	m.in.	działania	Zespołu	Eko-
nomiczno-Administracyjnego	 Szkół	
aby	 obniżać	 koszty	 funkcjonowania	
publicznych	przedszkoli,	tam	gdzie	jest	
to	 możliwe.	 Pochodnym	 efektem	 uzy-
skanych	 oszczędności	 jest	 zmniejsze-
nie	dotacji	dla	prywatnych	przedszkoli,	
które	wciąż	otrzymują	75	proc.	kosztów	
jakie	gmina	ponosi	na	każde	dziecko	we	
własnych	placówkach.	–	Nie	jest	praw-
dą,	że	zmniejszenie	dotacji	musi	wiązać	
się	z	podwyżkami	dla	rodziców,	to	wy-
łącznie	polityka	poszczególnych	przed-
szkoli.	Nasza	gmina	wciąż	płaci	stawkę	
wyższą	niż	choćby	Warszawa,	a	z	dru-
giej	strony	rodzice	płacą	czesne,	często	
dwukrotnie	 wyższe	 niż	 w	 innych	 mia-
stach	–	tłumaczy	burmistrz.

Dialog społeczny
	 -	 Jesteśmy	dla	mieszkańców,	nasza	
praca	ma	przynieść	efekt	w	postaci	lep-
szego	komfortu	życia	w	naszej	gminie,	

jednak	 aby	 osiągnąć	 strategiczne	 cele,	
czasem	 w	 pewnych	 dziedzinach	 trze-
ba	 znaleźć	 kompromis.	 Nasz	 budżet	
nie	 jest	 z	 gumy,	 jest	 pochodną	 możli-
wości	 finansowych	 naszych	 mieszkań-
ców,	 którzy	 płacą	 tu	 podatki.	 Chcemy	
ich	 pieniądze	 wydawać	 w	 sposób	 jak	
najbardziej	racjonalny	–	mówi	Zdzisław	
Lis.	-	Liczymy	się	ze	zdaniem	mieszkań-
ców	 i	 otwarci	 jesteśmy	 na	 dialog	 spo-
łeczny,	zwłaszcza	jeśli	chodzi	o	sprawy	
młodzieży.	 Dlatego	 powołaliśmy	 Radę	
Oświatową,	 która	 jest	 ciałem	 społecz-
nym	złożonym	z	przedstawicieli	szkół	i	
rodziców,	którzy	doradzać	mają	w	spra-
wach	oświatowych.	Cenne	 jest	dla	nas	

również	 zdanie	 samych	 uczniów,	 dla-
tego	 przy	 Radzie	 Miejskiej	 utworzyli-
śmy	Radę	Młodzieżową,	 która	opinio-
wać	 ma	 nasze	 projekty	 i	 wychodzić	 z	
własnymi	 inicjatywami.	 Z	 kolei	 lokal-
na	społeczność	ma	i	będzie	miała	oka-
zję	 wypowiadać	 się	 w	 sprawie	 projek-
towanych	 inwestycji.	 Takie	 spotkania,	

na	 których	 prezentujemy	 postęp	 prac	
nad	 koncepcjami	 organizujemy	 m.in.	
w	 szkołach.	 W	 marcu	 mają	 odbyć	 się	
w	 hali	 GOSiRu	 I	 Piaseczyńskie	 Targi	
Edukacyjne,	które	również	będą	dosko-
nałą	okazją	do	zapoznania	się	z	ofertą	
edukacyjną	na	naszym	terenie,	zarówno	
tą	publiczną	jak	i	prywatną.

Piaseczno jest gminą, która inwestuje w wychowanie i edukację dzieci i młodzieży po-
nad 43 proc. całego swojego budżetu, czyli łącznie ze świetlicami szkolnymi 134 mln zł. 
To przemyślane działania skierowane w przyszłość, która niewątpliwie zależeć będzie 
od tego jak przygotujemy do niej najmłodsze pokolenia. 

inwestujemy w oświatę

Koncepcja Centrum  Edukacyjnego w Piasecznie

P R O M O C J A

Sztandarowe inwestycje
	 W	2013	roku	na	inwestycje	w	oświacie	przeznaczone	jest	
15	mln	zł	i	jest	to	dopiero	początek	dużego	frontu	inwesty-
cyjnego.	
• Szkoła Podstawowa nr 1 przy	ul.	Świętojańskiej	–	w	
przyszłym	 roku	 zakończy	 się	 jej	 rozbudowa.	 Najstarsza	
szkoła	w	Piasecznie	doczeka	się	w	końcu	hali	 sportowej	z	
prawdziwego	zdarzenia	ale	również	dodatkowej	powierzch-
ni	dydaktycznej.	Koszt	całej	inwestycji	łącznie	z	remontem	
starej	części	szkoły	wynosi	ok.	18	mln	zł.
• Zespół Szkół w Józefosławiu –	powstał	raptem	kilka	
lat	temu,	ale	w	związku	z	dynamicznym	rozwojem	obszaru	
Józefosławia	i	Julianowa	potrzebna	jest	już	jego	rozbudowa.	
Rozpocznie	się	ona	jeszcze	w	tym	roku.	Planowane	przed-
sięwzięcie	zakłada	wybudowanie	nowego	skrzydła	z	salami	
dydaktycznymi		 i	hali	sportowej	o	łącznej	powierzchni	2,7	
tys.	m	kw.	 Jest	 to	 zatem	powiększenie	obecnego	budynku	
o	blisko	67	proc.	Oddanie	do	użytku	inwestycji,	wartej	11,5	
mln	zł,	planowane	jest	w	roku	2015.
• Szkoła w Zalesiu Górnym	–	także	w	2015	roku	powin-
ny	 zostać	 udostępnione	 uczniom	 zarówno	 szkoła	 podsta-
wowa	 jak	 i	gimnazjum	w	Zalesiu	Górnym.	W	nowobudo-
wanym	budynku	mieścić	będzie	się	szkoła	podstawowa,	a	

do	zmodernizowanego	i	wyremontowanego	budynku	obec-
nej	szkoły	podstawowej	przeniesie	się	siedziba	gimnazjum.	
Prace	ruszą	w	połowie	tego	roku,	a	przewidziany	koszt	in-
westycji	to	20	mln	zł.
• Szkoła w Złotokłosie	–	niestety	w	trakcie	rozbudowy	
szkoły	o	nową	stołówkę	i	klasy	dydaktyczne,	zbankruto-
wał	 generalny	 wykonawca,	 co	 wstrzymało	 na	 jakiś	 czas	
prace.	 Ogłoszony	 wkrótce	 zostanie	 nowy	 przetarg	 i	 in-
westycja	warta	ok.	1,8	mln	zł	oddana	zostanie	do	użytku	
jeszcze	w	tym	roku.
• Szkoła w Zalesiu Dolnym	–	trwają	prace	nad	koncep-
cją	modernizacji	sali	sportowej	lub	w	drugim	wariancie	wy-
budowania	nowej	sali	gimnastycznej.
• Nowa szkoła w centrum Piaseczna	 –	 to	 inwesty-
cja,	do	której	 gmina	przygotowuje	 się	od	dłuższego	cza-
su.	 Kosztem	 kilku	 milionów	 złotych	 udało	 się	 pozyskać	
grunty	od	kilku	prywatnych	właścicieli	tak,	aby	na	zdegra-
dowanym	północno-zachodnim	obszarze	miasta	wkrótce	
powstało	 centrum	 edukacyjno-multimedialne,	 przy	 oka-
zji	 rewitalizując	 tę	 część	 Piaseczna.	 Budowa	 nowocze-
snej	szkoły	powinna	rozpocząć	się	w	przyszłym	roku,	a	jej	
koszt	w	zależności	od	wyboru	wariantu	wahać	może	się	w	
granicach	25-35	mln	zł

“Ograniczając wydatki bieżące 
wygospodarowujemy środki po-
trzebne na inwestycje w oświacie” 

– Burmistrz Zdzisław Lis

Walka o Wspólny Bilet
PIASECZNO Mimo że 20 grudnia 2012 roku ZTM zerwał zawarte z gmi-
ną porozumienie w zakresie dotyczącym realizacji połączeń kole-
jowych na linii Piaseczno – Warszawa w ramach wspólnego biletu, 
wszystko wskazuje na to, że porozumienie zostanie wznowione pod 
nieco innymi warunkami
 Porozumienie zawarte w 2010 roku pomiędzy Warszawskim Za-
rządem Transportu Miejskiego a gminą Piaseczno umożliwia miesz-
kańcom korzystanie z połączeń kolejowych i autobusowych  w ob-
szarze drugiej strefy za pomocą karty miejskiej. 20 grudnia 2012 roku 
ZTM zerwał w/w porozumienie w zakresie dotyczącym realizacji po-
łączeń kolejowych na linii Piaseczno – Warszawa w ramach wspólne-
go biletu. Porozumienie wygasa 31 marca i pojawiło się zagrożenie, 
że od 1 kwietnia mieszkańcy dysponujący kartą miejską nie będą mo-
gli korzystać z usług Kolei Mazowieckich. - Zdając sobie sprawę jak 
ważną i żywotną kwestią jest dla naszych mieszkańców możliwość 
korzystania z dobrodziejstwa wspólnego biletu, jego zachowanie 
uznajemy za priorytet a czas, jaki nam pozostał, wykorzystujemy do 
konkretnych działań – mówi burmistrz Zdzisław Lis. 
 Wiadomo, że gmina negocjuje z ZTM i KM warunki nowego po-
rozumienia, a pierwsze rozmowy budzą optymizm. Podobno ryzy-
ko wycofania się ze wspólnego biletu jest niewielkie. - Jestem zde-
terminowany do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, mających 
na celu utrzymanie wspólnego biletu na linii kolejowej – zapewnia 
Zdzisław Lis. 
 W ciągu ostatnich trzech lat gmina Piaseczno wydała na wspólny 
bilet ponad 18,5 mln zł. W tym roku wydatki na utrzymanie wspól-
nego biletu oraz linii dowozowych zaplanowano na poziomie pra-
wie 7,2 mln zł.

TW

W bagażniku, jakim jest życie
PIASECZNO

 We wtorek, 19 lutego w Domu Kultury w Piasecznie będzie można obej-
rzeć sztukę Teatru Scena Główna Handlowa „W bagażniku, jakim jest życie” 
w reżyserii Jerzego Łazawskiego. Początek o godzinie 20. Wstęp: 15 złotych.

Tyl.
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	 Ocena	budżetu	powiatu	piaseczyń-
skiego,	 jaką	 przedstawiono	 w	 Kurie-
rze	Południowym	(nr	1/467/2013),	wy-
wołuje	 niedosyt	 informacyjny.	 Wnio-
ski,	które	gazeta	wyciągnęła	z	toku	ob-
rad	 ostatnich	 posiedzeń	 Rady	 Powia-
tu,	 wymagają	 rzeczowego	 komentarza.	
Szkoda,	że	opinia	publiczna	nie	została	
poinformowana	o	wynikach	pracy	Ko-
misji	 Strategii	 Gospodarczej,	 Ochrony	
Środowiska	i	Rolnictwa	czy	też	Komisji	
Budżetu	i	Finansów.	Nie	miała	też	moż-
liwości	zapoznania	się	ze	Stanowiskiem	
Zarządu	 Powiatu	 dotyczącym	 opinii	
Składu	 Orzekającego	 Regionalnej	 Izby	
Obrachunkowej.
	 Pytanie	 „Czy	 jednostka	 wojsko-
wa	 uratuje	 budżet	 powiatu?”,	 napro-
wadzające	 czytelnika	 na	 konieczność	
zbycia	 mienia	 w	 celu	 ratowania	 budże-
tu,	 mogą dzisiaj zadać redakcje gazet 
lokalnych w zdecydowanej większo-
ści polskich gmin i powiatów. Potwier-
dzeniem	 tego	 może	 być	 chociażby	 wy-
nik	wpisania	do	wyszukiwarki	 interne-
towej	hasła	„sprzedaż	mienia	powiatu”,		
„tereny	powiatu	(gminy)	wystawione	na	
sprzedaż”,	czy	„obrót	nieruchomościami		
w	 celu	 poprawy	 budżetu”.	 Metoda	 wy-
zbywania	 się	 mienia	 stała	 się,	 niestety,	
metodą	 dość	 powszechną,	 choć	 żaden	
racjonalnie	myślący	samorząd	nie	sprze-
dawałby	swojego	majątku	przy	tak	słabej	
koniunkturze	na	rynku,	jak	dzisiaj.
	 Nie	 sprzedawałby,	 ale	 musi,	 gdyż		
w	 kraju	 nie	 dokonuje	 się	 reformy	 fi-
nansów	 publicznych,	 o	 które	 zabiegają	
wszystkie	szczeble	samorządu.	Nie	ure-
alnia	się	przepisów	o	dochodach	jedno-
stek	 samorządu	 terytorialnego.	 Warto	
pamiętać,	 że	 dochody	 z	 tytułu	 udzia-
łu	powiatu	we	wpływach	z	podatku	do-
chodowego	 od	 osób	 fizycznych	 zosta-
ły	 oszacowane	 przez	 Ministra	 Finan-
sów	 w	 kwocie	 zaledwie	 o	 526	 tysięcy	
zł	 większej	 niż	 kwota, jaką prognozo-
wał na 2012 rok. Natomiast	wypłaty	po-

wiatu	do	budżetu	państwa	tenże	Mini-
ster	ustalił	w	wysokości	prawie	37,5	mln	
złotych.	 	Zatem	prognozowane	docho-
dy	powiatu	pozostały	na	poziomie	roku	
2012,	stanowiąc	podstawowe	źródło	fi-
nansowania	 zadań	 własnych	 powiatu	
w	roku	2013.	Jakie	będą	dochody	real-
ne	–	przekonamy	się	dopiero	w	 trakcie	
roku	budżetowego.
	 Warto	również	zauważyć,	że	w	ostat-
nich	 latach	 zmiany	 przepisów	 ustawo-
wych	praktycznie	co	rok	zwiększają	ilość	
i	 zakres	zadań	powiatu,	bez	odpowied-
niego	zabezpieczenia	środków	na	ich	fi-
nansowanie.	 Wprowadzane	 są	 ponadto	
przepisy,	które	powodują	spadek	docho-
dów	własnych	samorządów	bądź	wzrost	
kosztów	realizacji	zadań	bez	wskazania	
źródeł	 sfinansowania	 tych	 skutków.	 Są	
to	 działania	 niekonstytucyjne,	 wobec	
których	 podejmowane	 są	 obywatelskie		
i	 samorządowe	 inicjatywy	 („STOP	 ja-
nosikowe”,	 „Stawka	 większa	 niż	 8	
mld”).	 Niestety,	 bezskutecznie.	 Efekt	
działań	 rządu	 jest	 taki,	że	sfinansowa-
nie	 na	 właściwym	 poziomie	 realizacji	
bieżących	zadań	powiatu	w	ramach	do-
chodów	bieżących	staje	się	niemożliwe.								
	 Ponieważ	jest	to	problem	ogólnopol-
ski,	 trudno	 się	 dziwić,	 że	 mówią	 o	 tym	
wszystkie	 związki	 samorządowe	 w	 Pol-
sce.
	 Budżet	powiatu	na	rok	2013	–	w	po-
równaniu	 z	 latami	 poprzednimi	 -	 nie	
może	być	budżetem	marzeń.	W	sytuacji,	
gdy		85%	zaplanowanych	dochodów	bie-
żących	powiatu	stanowią	wpływy	z	bu-
dżetu	 centralnego,	 napotykamy	 barie-
rę	permanentnego	niedoszacowania	na-
szych	 potrzeb.	 Po	 obligatoryjnej	 wpła-
cie	„janosikowego”	(37	mln	złotych,	czy-
li	 23%	 tegorocznych	 wydatków	 bieżą-
cych)	samorząd	nie	jest	w	stanie	zabez-
pieczyć	potrzeb,	które	przedstawiły jed-
nostki organizacyjne powiatu	 (kwo-
ta	ponad	138	mln	złotych).	 	Mimo	wy-
sokiego	 poziomu	 planowanych	 docho-

dów	ogółem,	powiat	nie	może	przezna-
czyć	 większych	 środków	 na	 realizację	
ww.	potrzeb.	Uniemożliwia	to	tzw.	zasa-
da	 zrównoważonego	 budżetu,	 zgodnie		
z	którą	na finansowanie wydatków bie-
żących nie mogą być przeznaczone do-
chody majątkowe. 
	 Szansę	 na	 urealnienie	 nalicza-
nia	 „janosikowego”	 definitywnie	 za-
kończyło	 orzeczenie	 Trybunału	 Kon-
stytucyjnego	 z	 31	 stycznia	 br.	 Będzie-
my	 więc	 nadal	 okrawać	 budżet,	 szu-
kając	 potem	 	 pieniędzy	 na	 realiza-
cję	 np.	 zadań	 oświatowych	 (tu:	 na-
szym zdaniem	Ministerstwo	Finansów	
nie	 uwzględniło	 skutków	 inflacji)	 lub		
na	 realizację	 zwiększonego	 zakre-
su	 zadań	 dotyczących	 pieczy	 zastęp-
czej	(to	koszt	dodatkowych	200	tysięcy	
złotych).	 	Powstaje	pytanie:	skąd	 i	 jak	
wziąć	 te	 pieniądze?	 Jak	 się	 ratować?	
Jak	konstruować	działania	służące	ce-
lom	oszczędnościowym?
	 Nieodżałowany	 prof.	 Michał	 Kule-
sza	 pisał:	 „Samorząd	 to	 nie	 przedsię-
biorstwo,	 które	 ma	 całą	 paletę	 dostęp-
nych	 działań	 w	 reakcji	 na	 kryzys.	 Fir-
ma	może	przestawić	się	na	inną	produk-
cję,	 znaleźć	 nowych	 klientów,	 zmienić	
rynki	 zbytu,	 zwolnić	 pracowników	 itp.		
A	samorząd	ma	określone	ustawowo	za-
dania	do	wykonania	 i	nie	może	 tak	po	
prostu	 zrezygnować	 z	 części	 z	nich,	 by	
dostosować	 się	 do	 sytuacji	 spowolnie-
nia	 gospodarczego”.	 I	 właśnie	 dlatego,	
że	 powiat	 nie	 jest	 	 przedsiębiorstwem,	
realizować	będzie	 tylko	 i	wyłącznie	za-
dania	 obowiązkowe,	 na	 fakultatywne	
nas	już	nie	stać.	Zmniejszamy	zadłuże-
nie,	tniemy	wydatki	na	inwestycje,	rewi-
dujemy	 wszystkie	 umowy	 eksploatacyj-
ne,	 obniżamy	 koszty	 funkcjonowania	
urzędu	 i	 podległych	 jednostek.	 	 Ogra-
niczamy	wydatki	poprzez	łączenie	szkół		
o	tym	samym	profilu:	Zespół Szkół Spe-
cjalnych im. Jana Pawła II i Zespół Szkół 
Specjalnych w Łbiskach.	 Dzieci	 będą	

miały	 zachowany	 bardzo	 dobry	 stan-
dard	 opieki	 specjalistycznej,	 a	 powiat	
obniży	 koszty	 utrzymania	 obiektów	
szkolnych.	
	 Na	wniosek	radnych	powiatu	zmniej-
szona	została	z	siedmiu	do	czterech	(+	
obligatoryjna	Komisja	Rewizyjna)	licz-
ba	 komisji	 merytorycznych.	 Również		
z	inicjatywy	Rady	Powiatu	zmniejszona	
została	wysokość	zryczałtowanych	mie-
sięcznych	diet	dla	radnych	o	10%.	Wy-
płata	 diet	 poddana	 została	 mechani-
zmom	 dyscyplinującym	 obecność	 rad-
nych	na	posiedzeniach	Rady	oraz	w	ko-
misjach	Rady.	Oszczędności,	jakie	poja-
wiły	się	w	wyniku	obniżki	diet,	znalazły	
się	w	rezerwie	budżetowej	i	służyć	będą	
celom	z	zakresu	kultury	i	sportu	(warto	
tu	przy	okazji	przypomnieć,	 że	 jeszcze	
w	grudniu	2012	roku,	podczas	XXI	Se-
sji	 Rady	 Powiatu,	 Starosta	 deklarował	
gotowość	 do	 obniżenia	 swojej	 pensji.	
Na	 początku	 kadencji	 2010-2014	 pen-
sje	Starosty,	Wicestarosty	i	pozostałych	
członków	Zarządu	obniżono	o	9%).			
	 Zabezpieczamy	w	budżecie	najistot-
niejsze	 wydatki,	 które	 powiat	 przezna-
cza	 na	 oświatę	 i	 wychowanie,	 pomoc	
społeczną	 czy	 budowę	 i	 utrzymanie	
dróg	powiatowych.
	 Trudno	 jest	 dyskutować	 z	 wyrażo-
nym	 w	 artykule	 poglądem,	 że	 „gminy	
zrzucają	 się	na	powiat”.	Współpraca	 fi-
nansowa	 między	 szczeblami	 samorzą-
dów	 lokalnych,	 będąca	 przecież	 wyni-
kiem	rozmów	i	decyzji	zarówno	organów	
uchwałodawczych,	 jak	 i	 wykonawczych	
obu	 samorządów,	 nie	 powinna	 już	 dzi-
siaj	nikogo	dziwić.	Jest	bowiem	koniecz-
nością.	 	 Ministerstwo	 Rozwoju	 Regio-
nalnego	 zapowiada	 konsekwentne	 za-

mykanie	wszelkich	dotacji	na	lokalne	in-
westycje	drogowe	 i	wprowadza	 reorien-
tację	 na	 priorytety	 określane	 mianem	
regionalnych,	 powiązanych	 z	 samorzą-
dem	poziomu	województwa.	Obecnie	li-
czą	 się	programy	 inwestycyjne	dotyczą-
ce	 infrastruktury	 transportu	 ekologicz-
nego,	przede	wszystkim	kolejowego.		Jak	
na	tym	tle	będzie	wyglądać	droga	gmin-
na	czy	powiatowa	–	niebawem	się	prze-
konamy.	 Czy	 możemy	 liczyć	 na	 środki	
unijne?		Perspektywa	finansowa	na	lata	
2007-2013	jest	już	zamknięta,	a	podsta-
wy	 wdrażania	 funduszy	 europejskich		
w	 nowej	 perspektywie	 (2014-2020)	 są	
jeszcze	w	fazie	opracowania.	
	 Z	 kolei	 propozycje	 Ministerstwa	
Administracji	 i	 Cyfryzacji,	 sugerują-
ce	 oszczędności	 poprzez	 łączenie	 się	
gmin	 lub	 powiatów,	 nie	 mają	 praktycz-
nego	przełożenia	na	efektywne	rozwiąza-
nie	problemów	z	 finansami	publicznymi		
w	Polsce.	
	 Konkludując,	 należy	 stwierdzić,	 że	
ocena	budżetu	nie	powinna	wykraczać	
poza	argumenty	merytoryczne	i	dostęp-
ną	 wiedzę	 na	 temat	 specyfiki	 tworze-
nia	i	uchwalania	budżetu.	Istnienie	ko-
alicji	 i	opozycji	we	władzach	samorzą-
du	nie	musi	być	synonimem	ostrych	nie-
porozumień	na	tle	decyzji	finansowych,	
może	 być	 natomiast	 zjawiskiem	 pozy-
tywnym	 i	 motywującym.	 Aby	 jednak	
osiągnąć	 choćby	 względny	 consensus,	
należy	 spełnić	 jeden	 podstawowy	 wa-
runek,	którym	jest	odpowiedzialność	za	
realizację	zadań	publicznych	w	bardzo	
trudnych	realiach	kryzysu.			

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno,

tel.: (022) 757 20 51, 757 20 60, fax: (022) 737 11 58,
www.piaseczno.pl, starostwo@piaseczno.pl

W niniejszym tekście pragniemy przedstawić Czytelnikom analizę stanu budżetu powiatu piaseczyńskiego po podjęciu Uchwały budżetowej na rok 2013 (2012XXI/4/12 z 20 grudnia 
2012)  oraz Uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 (XXII/1/13 z 24 stycznia 2013). Zmiany w budżecie są konsekwencją wcześniejszych ustaleń, których wpro-
wadzenie było uzależnione od przyjęcia przez radnych powiatu nowych zasad funkcjonowania komisji merytorycznych  i wypłacania diet.   

Stawka większa niż kryzys
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R E K L A M A

	 Przybyłych	 na	 spotkanie	 powita-
ła	radna	z	terenu	Józefosławia,	Kata-
rzyna	Nowocin-Kowalczyk,	 która	po	
chwili	oddała	głos	wiceburmistrzowi	
Danielowi	 Putkiewiczowi.	 -	 Poprosi-
liśmy	RDH,	aby	spojrzała	na	Józefo-
sław	i	przedstawiła	nam	swoje	wnio-
ski,	 co	 można	 zrobić,	 aby	 poprawić	
jakość	przestrzeni	publicznej	–	zaczął	
wiceburmistrz.	 -	 Efektem	 tych	 kon-
sultacji	 będzie	 raport,	 który	 będzie-
my	brać	pod	uwagę,	wszczynając	pro-
cedurę	 zmiany	 planu	 przestrzennego	
dla	części	Józefosławia.	Żeby	wiedzieć	
w	którym	kierunku	podążyć,	musimy	
mieć	analizę	stanu	wyjściowego	i	tego	
oczekujemy	od	firmy	RDH.	Chcemy,	
żeby	 urbaniści	 podpowiedzieli	 nam,	
co	 jeszcze	 można	 zmienić	 oprócz	
tego,	 co	 sami	 wymyśliliśmy	 oraz	 na	
czym	się	koncentrować.

Józefosław jak zamknięta enklawa
	 Huub	 Droogh	 z	 firmy	 RDH	
Urbaniści	 zdradził	 mieszkańcom,	
że	 po	 raz	 pierwszy	 odwiedził	 Józe-
fosław	 przed	 sześcioma	 miesiąca-
mi,	choć	w	Piasecznie	gościł	już	7	lat	
temu.	 -	 Dla	 mnie	 też	 było	 zaskaku-
jące,	 że	wcześniej	 tu	nie	dotarłem	–	
mówił.	-	Postrzegam	Józefosław	jako	

enklawę	między	Warszawą,	Piasecz-
nem	 a	 Konstancinem-Jeziorną.	 Ten	
obszar	 jest	zdominowany	przez	kor-
ki,	 a	 wysoka	 zabudowa	 sprawia,	 że	
wjazd	 do	 miejscowości	 nie	 jest	 wi-
doczny.	
	 Holenderski	 urbanista	 zastana-
wiał	 się,	 co	 tworzy	 tożsamość	 tej	
enklawy	dziś	 i	co	tworzyło	historię	
tego	miejsca	w	przeszłości.	Urbani-
ści	 spojrzeli	 na	 miejscowość	 prze-
strzennie,	 dochodząc	 do	 wniosku,	
że	przecinają	ją	trzy	główne	linie	w	
postaci	 ulic	 Ogrodowej,	 Julianow-
skiej	 i	 Wilanowskiej.	 Zastanawia-
li	 się	 też	nad	 sercem	miejscowości,	
dochodząc	do	wniosku,	że	centrum	
znajduje	się	w	okolicach	szkoły,	su-
permarketu	 i	 Technicoloru.	 -	 Jed-
nak	to	nie	jest	typowe	centrum	–	za-
znaczył	 Huub	 Droogh.	 -	 To	 kolek-
cja	 budynków	 rozmieszczonych	 w	
przestrzeni,	ale	nie	mających	związ-
ku	 z	najbliższym	otoczeniem.	 Jako	
Holender	 zacząłem	 też	 szukać	 toż-
samości	w	rzece.	Choć	przypomina	
to	 trochę	 Afrykę,	 a	 przestrzeń	 wo-
kół	 jest	zaniedbana,	dostrzegam	tu	
spory	 potencjał.	 Jeśli	 uruchomimy	
wyobraźnię,	pojawiają	się	miejsca,	z	
którymi	można	jednak	coś	zrobić.

Deweloperzy fałszują
rzeczywistość
	 Urbanista	 z	 RDH	 odniósł	 się	
również	 do	 rzeczywistości	 przed-
stawianej	 na	 folderach	 przez	 de-
weloperów,	 gdzie	 józefosław-
skie	 osiedla	 toną	 w	 zieleni.	 Fak-
tycznie	 miejscowość	 zdomino-
wana	 jest	 w	 70	 proc.	 przez	 czę-
sto	 chaotyczną	 zabudowę.	 -	 Nie	
dość,	 że	 jest	 tu	 mało	 przestrze-
ni	 publicznej	 w	 porównaniu	 do	
Piaseczna,	 to	 przestrzenie,	 które	
są,	 zostały	 dodatkowo	 zamknięte		
–	 mówił.	 -	 Mam	 odczucie,	 że	 po	
dużym	 obszarze	 Józefosławia	 nie	
wolno	mi	chodzić,	bo	wszędzie	są	
bramy	 i	 szlabany.	 Kiedy	 próbu-
ję	poruszać	się	po	waszej	miejsco-
wości	 samochodem,	 ląduję	 w	 kor-
ku.	 Niemal	 cały	 obszar	 Józefosła-
wia	jest	prywatny.	Można	zastana-
wiać	się,	kto	tu	zawinił,	albo	spró-
bować	zmienić	 tę	 sytuację	prosty-
mi	 środkami,	 poprawiając	 jakość	
życia	w	krótkim	czasie.

Otwórzmy zamknięte przestrzenie
	 Huub	 Droogh	 podał	 prosty	
sposób	na	to,	w	jaki	sposób	moż-
na	 poprawić	 w	 Józefosławiu	 ja-

kość	 życia	 –	 wystarczy	 otwo-
rzyć	 wszystkie	 zamknięte	 osie-
dla	i	przestrzenie,	do	których	dziś	
nie	 można	 się	 dostać.	 Zasugero-
wał	 też,	 aby	 właściciele	 spróbo-
wali	 wykorzystać	 prywatny	 ob-
szar	 wokół	 centrum	 ogrodnicze-
go.	 -	 W	 Holandii	 czy	 Niemczech	
takie	 centra	 organizują	 wyda-
rzenia	 i	 warsztaty	 dla	 mieszkań-
ców,	 związane	 z	 ogrodnictwem	
–	 mówił.	 -	 Dzięki	 temu	 aktywują	
zwłaszcza	 starszych	 ludzi.	 Uwa-
żam,	że	to	świetny	pomysł,	jednak	
trzeba	zrobić	pierwszy	krok.
	 Innym	 sposobem	 na	 poprawę	
jakości	życia	 jest	zdaniem	urbani-
stów	 określanie	 warunków	 zabu-
dowy	dla	deweloperów,	którzy	do-
piero	 planują	 budowę	 osiedli.	 Ak-
tem	regulującym	dostępność	prze-
strzeni	 publicznej	 powinien	 być	

miejscowy	 plan	 zagospodarowa-
nia	 przestrzennego.	 -	 Zacznijmy	
patrzyć	na	 Józefosław	poprzez	 te-
reny	 zielone	 i	 przestrzeń	 publicz-
ną	 –	 przekonywał	 	 Huub	 Droogh.	
-	 Nie	 otaczajmy	 Józefosławia	 pło-
tem.	Parkingi	muszą	być	powiąza-
ne	z	ulicą.	Można	też	pogłębić	Je-
ziorkę,	 a	 w	 niektórych	 miejscach	
poszerzyć	 wybrzeże.	 Ścieżka	 pie-
szo-rowerowa	 nad	 rzeczką	 może	
zostać	wysunięta	nad	lustro	wody.	
Nabrzeże	 Jeziorki	 powinno	 być	
bardziej	dostępne.
	 To	 proste	 rozwiązania,	 które	 w	
krótkim	 czasie	 mogą	 podnieść	 ja-
kość	przestrzeni	publicznej.	Każda	z	
trzech	głównych	ulic	przebiegających	
przez	Józefosław	powinna	mieć	od-
czuwalny,	indywidualny	charakter.	

PIASECZNO We wtorek w szkole w Józefosławiu odbyło się spotkanie architektów z fir-
my RDH Urbaniści z mieszkańcami. Urbaniści radzili m.in. co zrobić, aby wygospoda-
rować wśród ciasnej zabudowy dodatkową przestrzeń publiczną. Ich wizja spodoba-
ła się. Czy zostanie wcielona w życie, w dużej mierze zależy od samych mieszkańców

józefosław bez bram i szlabanów?

dokończenie na str. 10

Tomasz Wojciuk
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gmina inwestuje w sport
PIASECZNO Zostały rozstrzygnięte konkursy na dofinansowanie działających na terenie 
gminy klubów sportowych. Dotację otrzymają 22 kluby, w których trenuje w sumie 
2240 zawodników. W 2013 roku łączna kwota przeznaczona przez gminę na ten cel 
wyniesie prawie 2,2 mln zł
	 -	 Rozstrzygnęliśmy	 przetargi	 na	
usługi	sportowe	realizowane	w	2013	
roku	–	poinformował	podczas	zwo-
łanej	we	wtorek	konferencji	prasowej	
burmistrz	 Piaseczna	 Zdzisław	 Lis.	
Podpisano	już	nawet	umowy	na	do-
finansowanie	z	22	klubami	z	terenu	
gminy	Piaseczno.	
	 Na	 prośbę	 klubów,	 procedura	
konkursowa	 została	 rozstrzygnię-
ta	1,5	miesiąca	wcześniej	niż	w	roku	
ubiegłym.	 Dzięki	 temu	 już	 na	 po-
czątku	roku	wiedzą	one	jakimi	będą	
dysponować	 środkami,	 co	 umożli-
wia	 zaplanowanie	 zajęć	 i	 nakreśle-
nie	strategii	na	najbliższe	12	miesię-
cy.	Gmina	poinformowała,	że	z	roku	
na	 rok	 dotacja	 dla	 klubów	 sporto-
wych	rośnie.	W	2005	roku	wynosiła	
ona	1,175	mln	zł,	2011	roku	było	to	
już	1,85	mln	zł,	w	2012	–	2,143	mln,	
a	w	bieżącym	–	2,192	mln	zł.	 -	Bę-
dziemy	 starali	 się	 też	 	 dopasowy-
wać	dotowane	dyscypliny	do	oczeki-
wań	 mieszkańców	 –	przedstawił	 fi-
lozofię	gminy	wiceburmistrz	Daniel	
Putkiewicz.	 -	 Ujednoliciliśmy	 dota-
cje	na	płace	trenerów,	zwiększyliśmy	
także	udział	własny	klubów	w	doto-
wanych	zajęciach.	Chcemy	zachęcać	
kluby	 do	 pozyskiwania	 nowych	 za-
wodników.	Staramy	się	kłaść	nacisk	
na	efektywność	dofinansowania.
		 Aby	być	w	stałym	kontakcie	z	klu-
bami	sportowymi	burmistrz	Lis	zwięk-
szył	kompetencje	swojego	doradcy	Ar-
kadiusza	Strzyżewskiego,	który	będzie	
pełnił	rolę	pośrednika	między	burmi-
strzem	a	klubami.	-	Będą	to	moje	oczy	
i	uszy	w	środowisku	sportowym	–	do-
precyzował	Zdzisław	Lis.	

Nakłady na infrastrukturę
	 Jednak	dotacje	dla	klubów	spor-
towych	 to	 nie	 wszystko.	 Zdzisław	
Lis	 poinformował,	 że	 w	 najbliż-
szym	czasie	gmina	planuje	inwesto-
wać	w	 infrastrukturę	 sportową.	Co	
roku	 planowane	 jest	 otwarcie	 jed-
nej	hali	sportowej.	I	tak:	w	roku	2014	
ma	powstać	hala	sportowa	przy	uli-
cy	Świętojańskiej,	2015	roku	–	hala	
przy	 szkole	 w	 Józefosławiu,	 zaś	 w	
2016	–	nowa	szkoła	z	halą	przy	uli-
cy	Jana	Pawła	II.	Gmina	 intensyw-

nie	 rewitalizuje	 miejski	 stadion,	 na	
którym	 w	 pierwszej	 kolejności	 ma	
powstać	pełnowymiarowe,	oświetla-
ne	boisko	ze	sztuczną	trawą,	a	 jeśli	
starczy	pieniędzy	–	także	tartanowa	
bieżnia	 lekkoatletyczna.	 W	 planach	
jest	 także	 remont	 dachu	 w	 GOSiR
-ze,	 dokończenie	 budowy	 skatepar-
ku,	 a	 także	 koncepcja	 budowy	 hali	
w	Zalesiu	Dolnym.	Mówi	się	także	o	
budowie	wielofunkcyjnego	boiska	w	
Jazgarzewie	oraz	kompleksu	sporto-
wego	wokół	Gimnazjum	nr	1.	
	 Osobny	 temat	 to	 zagospodaro-
wanie	dwóch	terenów	rekreacyjnych	
z	ogromnym	potencjałem,	czyli	Gó-
rek	 Szymona	 i	 Ośrodka	 Wisła	 (w	
tym	przypadku	mówi	się	o	zmianie	
planu	przestrzennego,	co	ma	pomóc	
w	 przyszłości	 pozyskać	 inwestora	
mogącego	 zainwestować	 w	 ogrom-
ny,	zaniedbany	ośrodek).	

Przeprowadzono ankietę
	 Aby	poznać	oczekiwania	 miesz-
kańców	w	dziedzinie	sportu	i	rekre-
acji	przeprowadzono	ankietę,	w	któ-
rej	 wzięło	 udział	 około	 400	 osób.	
Mieszkańcy	 zażyczyli	 sobie,	 aby	
gmina	 w	 pierwszej	 kolejności	 do-

finansowywała	 imprezy	 masowe,	
szeroko	 pojętą	 rekreację,	 budowała	
ścieżki	 zdrowia	 i	 ścieżki	 rowerowe.		
-	Z	ankiety	wynikało	także,	że	miesz-
kańcom	 gminy	 brakuje	 informa-
cji	dotyczących	oferty	klubów	spor-
towych	–	mówił	podczas	 spotkania	
Arkadiusz	Strzyżewski.	-	Dlatego	w	
umowach	 o	 dofinansowanie	 zawie-
ranych	 z	 klubami	 znalazł	 się	 zapis,	
że	 muszą	 one	 rozpowszechniać	 in-
formacje	na	swój	temat.	Informacje	
takie	 znajdą	 się	 również	 na	 stronie	
internetowej	GOSiR-u.	
	 Gmina	 zamierza	 także	 infor-
mować	 mieszkańców	 o	 dostęp-
nej	 ofercie	 sportowej	 za	 pośred-
nictwem	 wydawanej	 przez	 urząd	
Gazety	Piaseczyńskiej.	W	 jej	mar-
cowym	 wydaniu	 znajdzie	 się	 na-
wet	 specjalny	 dodatek	 sportowy,	
w	 którym	 zostanie	 zamieszczone	
także	 kalendarium	 odbywających	
się	 na	 terenie	 gminy	 imprez	 spor-
towych.	 -	 Mieszkańcy	 Piaseczna	
powinni	mieć	 świadomość,	 że	na-
szą	 ofertą	 sportową	 nie	 jest	 tylko	
oferta	 GOSiR-u,	 ale	 także	 propo-
zycja	 klubów,	 które	 dofinansowu-
jemy	 –	 zwrócił	 uwagę	 	 wicebur-
mistrz	 Daniel	 Putkiewicz.	 -	 Za-
mierzamy	 wejść	 także	 w	 projekt	
imprez	 masowych	 –	 dodał	 Zdzi-
sław	Lis.	-	Chodzi	zwłaszcza	o	bie-
gi	 i	 imprezy	 rowerowe.	 Mamy	 na	
to	zabezpieczone	środki,	ponieważ	
chcemy	wyjść	ze	sportem	na	ulicę.

Tomasz Wojciuk

zbiórka darów 
dla dzieci z dSM
PIASECZNO Dom Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz w Chylicz-
kach przeprowadza zbiórkę darów dla dzieci. Potrzebne są m.in. 
środki czystości oraz kasza i mleko dla maluchów
 Dom Samotnej Matki w Chyliczkach przy ul. Wschodniej 6 prowadzony jest 
obecnie przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Dyrek-
torem sprawującym opiekę nad placówką jest ks. Dominik Koperski, będący  
dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin  Archidiecezji Warszawskiej.
 Obecnie w Domu przebywa 12 kobiet oraz 12 dzieci w wieku od 1,5 
miesiąca do 3 lat. Jak przyznają prowadzący placówkę, rok 2013 zaczął się 
ciężko. Młodym matkom brakuje produktów niezbędnych dla ich pociech. 
 W związku z trudną sytuacją, prowadzona jest zbiórka darów dla naj-
młodszych podopiecznych DSM. Do placówki przynosić można kaszkę, 
mleko, herbatki, środki czystości, tj. mydełka dla maluchów, płyny do ką-
pieli, oliwki i kremy, proszki i płyny do prania dla bobasów, pampersy, chu-
steczki pielęgnacyjne, kosmetyki apteczne, ubranka. 
 Dary przekazywać można bezpośrednio do placówki przy ul. Wschod-
niej 6. Więcej szczegółów na temat akcji uzyskać można pod nr tel.: (0-22) 
756 88 76 i 804 32 76. 

AŻ

	 Huub	Droogh	podkreślił,	że	nie	ma	żadnych	przesłanek	do	tworzenia	za-
mkniętych	przestrzeni	i	taki	model	przyjął	się	tylko	w	Polsce.	-	W	zamkniętych	
enklawach	jest	tyle	samo	kradzieży	i	stłuczek	co	w	otwartych	–	przekonywał	
Holender.	-	Wysoki	płot	przed	niczym	nie	chroni.	Tego	powinno	się	zabronić.	
Szlabany	i	ogrodzenia	tkwią	w	waszej	mentalności.	Po	otwarciu	enklaw	auto-
matycznie	ujawni	się	zielona	przestrzeń	publiczna.	Porozmawiajmy	o	otwar-
ciu	tej	przestrzeni,	chociaż	na	kilka	godzin,	na	próbę.	Wieczorem	tę	przestrzeń	
moglibyście	zamykać.	Bramy	zamieńcie	na	pachołki,	zlikwidujcie	szlabany!

Co na to mieszkańcy?
	 Większości	 mieszkańców	 prezentacja	 firmy	 RDH	 Urbaniści	 bardzo	
się	podobała.	Niektórzy	mieli	do	niej	pewne	uwagi,	prosząc	m.in.	o	uzu-
pełnienie	jej	pod	kątem	pobliskiego	Lasu	Kabackiego	–	który	jest	natu-
ralną	przestrzenią,	mogącą	służyć	rekreacji.	Mówiono	też	o	wszechobec-
nych	reklamach,	zaśmiecających	przestrzeń	publiczną.	Gmina	zaczęła	już	
z	tym	walczyć,	ale	jest	to	dosyć	trudne,	więc	Daniel	Putkiewicz	poprosił	
mieszkańców	Józefosławia	o	wsparcie.	
	 W	głównej	mierze	jednak	dyskusja	dotyczyła	tego,	czy	warto	zaryzy-
kować	i	otworzyć	zamkniętą	przestrzeń.	Wszystko	jednak	wskazuje	na	to,	
że	obietnica	poprawy	jakości	życia	jest	dla	mieszkańców	tak	kusząca,	że	
prędzej	czy	później	spróbują	wcielić	w	życie	holenderski	model.	

dokończenie ze str. 9

józefosław bez bram
 i szlabanów?

R E K L A M A

Arkadiusz Strzyżewski (z prawej) będzie pośrednikiem między
burmistrzem (z lewej), a klubami sportowymi

R E K L A M A
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Konsultują trasy 
biegowe
URSYNÓW Urząd dzielnicy prowadzi konsultacje w spra-
wie koncepcji tras biegowych. Docelowy projekt ście-
żek ma być gotowy najpóźniej do końca kwietnia
 Władze Ursynowa chcą wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców i 
stworzyć sieć ścieżek biegowych, których parametry określone zostaną na 
podstawie konsultacji z mieszkańcami. Dzięki zaangażowaniu biegaczy i 
zgłaszanym przez nich uwagom, można będzie określić jakie trasy są naj-
częściej uczęszczane, jakie oznaczenia ścieżek powinny być wprowadzo-
ne i czy powinna zostać stworzona dodatkowa infrastruktura towarzyszą-
ca ścieżkom. Pozwoli to na dokonanie konkretnych ustaleń, które posłużą 
do stworzenia wytycznych  i opracowania projektu powstania ścieżek.
 Pierwszy etap konsultacji potrwa do poniedziałku, 18 lutego. Do tego 
czasu na adres sport@ursynow.pl przesyłać można propozycje dotyczące 
ogólnej koncepcji tras ścieżek, ich długości, sposobu oznakowania, a także 
ewentualnej infrastruktury towarzyszącej. 
 W ramach drugiego etapu, 6 marca w urzędzie odbędzie się otwarte spo-
tkanie konsultacyjne z mieszkańcami, podczas którego zostaną zaprezento-
wane postulaty zgłoszone podczas etapu pierwszego oraz wstępna koncep-
cja systemu ścieżek biegowych. Uczestnicy otrzymają krótką, anonimowa 
ankietę, dotyczącą przedstawionego projektu systemu ścieżek biegowych. 
Będzie można ją także wypełnić za pośrednictwem internetu. 
 W oparciu o projekt systemu ścieżek biegowych, skorygowany o wyniki an-
kiety z II etapu oraz po rozmowach z administratorami poszczególnych tere-
nów, przez które będą przebiegać trasy biegowe, najpóźniej do końca kwietnia 
2013 r. powstanie docelowy projekt ścieżek biegowych na Ursynowie.

aż
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Kraksa przed mostem
GÓRA KALWARIA Gigantycz-
ne korki sparaliżowały w 
czwartkowe popołudnie 
Górę Kalwarię. Na odcinku 
drogi krajowej nr 50 prowa-
dzącym do Wisły zderzyły 
się ciężarowa scania i suzu-
ki. W wypadku ranny został 
kierowca TIR-a i podróżu-
jące osobówką kilkuletnie 
dziecko. Poszkodowanych 
zabrało z miejsca wypadku 
pogotowie lotnicze
	 Do	zdarzenia	doszło	przed	godz.	
16,	 na	 odcinku	 prowadzącym	 od	
ronda	 do	 mostu	 na	 Wiśle.	 Nieofi-
cjalnie	 dowiedzieliśmy	 sie,	 że	 jadą-
cy	 w	 kierunku	 Mińska	 Mazowiec-
kiego	TIR	nagle	zjechał	na	przeciw-
legły	pas	ruchu,	zderzając	się	z	jadą-
cym	z	naprzeciwka	suzuki	swiftem.	
Ciężarówka	przewróciła	się	na	bok,	
uderzając	w	znajdujący	się	przy	dro-
dze	 hotel.	 Droga	 została	 zamknię-

ta	w	obydwu	kierunkach,	a	na	miej-
scu	szybko	pojawiło	się	pięć	wozów	
strażackich,	dwie	karetki,	a	po	chwi-
li	 także	 dwa	 helikoptery	 Lotnicze-
go	 Pogotowia	 Ratunkowego.	 Samo	
wyjmowanie	 kierowcy	 scanii	 z	 ka-
biny	zajęło	strażakom	około	50	mi-
nut.	W	swifcie	 ranne	zostało	kilku-

letnie	dziecko,	które	–	podobnie	jak	
sprawca	 wypadku	 –	 z	 obrażeniami	
głowy	 zostało	 przetransportowane	
do	szpitala.	Po	około	dwóch	godzi-
nach	na	drodze	wprowadzono	ruch	
wahadłowy,	co	pozwoliło	częściowo	
rozładować	 ogromne	 korki.	 Przy-
czyny	wypadku	bada	policja.								TW

Helena Marianna Zduńczyk
3440g, 55cm, 26.01.2013 

Kajetan Adam Kalinowski
3720g, 52cm, 3.02.2013

Maria Paciorkowska
3780g, 54cm, 6.02.2013

Alicja Pawłowska
3800g, 52cm, 11.02.2013

Daria Laudańska
3780g, 55cm, 10.02.2013

Aleksandra Krajewska
3700g, 52cm, 10.02.2013

UrOdzeNi W PiaSeczNie

UrOdzeNi W PiaSeczNie

Oliwier Woźniak
3760g, 55cm,10.02.2013

Franciszek Łukasik
3500g, 56cm, 9.02.2013
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Krzyk cichej tragedii
PIASECZNO - Dzwoni domofonem o 4 nad ranem, krzyczy i wali drzwiami. Krzyczy, że nas 
wykończy, że pozabija – skarżą się mieszkańcy bloku przy ul. Młynarskiej. - Z miesią-
ca na miesiąc jest coraz gorzej, mężczyzna jest coraz bardziej agresywny, a nie może-
my liczyć na żadną pomoc – potwierdza Jacek Rutkowski, członek zarządu wspólnoty 
mieszkaniowej Młynarska 15. - Teraz zabrano go na badania, ale boimy się, że jak wró-
ci może dojść do jakiejś tragedii

	 -	Mieszkam	przy	ul.	Młynarskiej	
od	 9	 lat,	 na	 początku	 było	 bardzo	
przyjemnie,	cicho	i	spokojnie	–	opo-
wiada	pani	Monika,	 jedna	z	miesz-
kanek	bloku.	-	Którejś	nocy	wyrwał	
mnie	ze	snu	dźwięk	domofonu.	Gdy	
podniosłam	 słuchawkę	 usłyszałam	
wyzwiska	 i	 obelgi.	 Pomyślałam,	 że	
to	ktoś	pod	wpływem	alkoholu	po-
mylił	numery	i	jak	najszybciej	chcia-
łam	 o	 sprawie	 zapomnieć.	 Nieste-
ty	 sytuacje	 się	 powtarzały	 i	 szyb-
ko	zorientowałam	się,	że	to	sąsiad	z	
dołu.	Wyzywał	mnie	i	wygrażał,	wy-
chodząc	 ze	 swojego	 mieszkania	 na	
klatkę	 schodową.	 Byłam	 przerażo-
na	 i	 nie	 miałam	 pojęcia	 o	 co	 temu	
mężczyźnie	chodzi	–	był	agresywny	
i	wulgarny.		
	 -	Czasami	słyszę	głośne	pukanie,	
jednostajne	i	uporczywe	–	opowiada	
pani	Dorota,	która	samotnie	miesz-
ka	w	tym	samym	bloku.	-	Potrafi	tak	
pukać	 kilka	 godzin,	 echo	 niesie	 się	
po	całym	domu.	Początkowo	myśla-
łem,	 że	 ktoś	 robi	 jakiś	 remont,	 ale	
gdy	w	nocy	zaczęło	budzić	mnie	wa-
lenie	w	drzwi	i	głośne	krzyki	nabra-
łam	 pewności,	 że	 ten	 „remont”	 ni-
gdy	się	nie	skończy.	

Nikogo nie ma w domu 
	 Sąsiedzi	zaczęli	wzywać	policję,	
ale	jak	się	okazało	interwencje	mun-
durowych	przez	długi	czas	nie	przy-
nosiły	 żadnego	 skutku.	 -	 Wiele	 nie	
możemy	 zrobić,	 gdy	 policjanci	 po-
jawiają	się	przed	drzwiami	mężczy-
zny,	on	po	prostu	nie	reaguje	na	pu-
kanie	 i	 nie	 wpuszcza	 ich	 do	 miesz-
kania	 –	 rozkładał	 bezradnie	 ręce	
zastępca	 komendanta	 powiatowe-
go	policji,	Sławomir	Ołdakowski,	gdy	
rozmawialiśmy	 z	 nim	 kilka	 miesięcy	
temu	(dziś	 już	nie	pełni	swojej	 funk-
cji).	-	Bez	nakazu	prokuratury	nie	mo-
żemy	tak	po	prostu	wejść	do		mieszka-
nia,	a	prokuratura	nakazu	nie	wyda,	
bo	trudno	mówić	o	popełnieniu	jakie-
goś	ciężkiego	przestępstwa.	

	 W	grudniu	2011	roku	mężczyzna	
stał	 się	 jeszcze	 bardziej	 agresywny,	
zamieniając	słowa	w	czyny.	
	 -	 Pewnego	 wieczoru	 usłysza-
łam	 głośne	 walenie.	 Zerwałam	 się	
przerażona	 na	 równe	 nogi,	 myśla-
łam,	 że	 ktoś	 chce	 staranować	 moje	
drzwi	 i	 wedrzeć	 się	 do	 mieszkania.	
Zerknęłam	 przez	 wizjer	 i	 zobaczy-
łam	jak	sąsiad	z	furią	kopie	w	moje	
drzwi,	 miotając	 przekleństwa	 i	 wy-
zywając	mnie	od	najgorszych	–	opo-
wiada	pani	Monika.	-	Zadzwoniłam	
natychmiast	na	policję.	Gdy	przyby-
li	 funkcjonariusze	 i	 odważyłam	 się	
otworzyć,	okazało	się,	że	w	drzwiach	
mam	dziury	od	kopniaków.	
	 Policjanci	zeszli	do	sąsiada	i	za-
dzwonili	 do	 drzwi.	 Nie	 otworzył.	
Nie	otworzył	 też	później,	gdy	mun-
durowi	 składali	 wizyty	 o	 różnych	
porach	dnia.	Policjanci	nic	nie	mogli	
zrobić,	a	sąsiedzi	nie	mogli	spać...

Uciec! Ale dokąd?
	 -	Zaczęłam	bać	się	o	swoje	życie	
–	mówi	pani	Monika.	-	Jestem	drob-
ną,	 słabą	 kobietą,	 a	 sąsiad	 to	 kawał	
chłopa	 –	 ma	 ponad	 metr	 dziewięć-
dziesiąt	 wzrostu	 i	 waży	 pewnie	 ze	
100	kilogramów.	Nie	mogąc	liczyć	na	
pomoc	 policji	 po	 prostu	 uciekłam	 z	
domu.	Przeprowadziłam	się	z	powro-
tem	do	rodziców.	Mieszkam	w	poko-
ju	z	moim	młodszym	bratem	i	co	mie-
siąc	 spłacam	 raty	 kredytu	 za	 miesz-
kanie,	w	którym	nie	mogę	mieszkać.	
	 -	 Zastanawiałam	 się	 nad	 wy-
prowadzką	 bo	 nie	 przespałam	 wię-
cej	niż	kilka	godzin	od	kilku	miesię-
cy	–	dodaje	pani	Dorota.	 -	Ale	 coś	
się	we	mnie	buntuję!	Dlaczego	mam	
uciekać	z	własnego	mieszkania?	Co	
mam	 zrobić?	 Sprzedać	 je	 komuś?	
Obarczyć	go	takim	sąsiadem?	Czu-
łabym	się	podle.	
	 Po	kilku	miesiącach,	które	minę-
ły	 od	 czasu	 zdewastowania	 drzwi,	
pani	Monice	zniknęła	klamka.	
	 -	 Została	 ułamana.	 Nie	 wiem	

w	 jaki	 sposób	 mógł	 to	 zrobić,	 ale	
po	 prostu	 urwał	 metalową	 klamkę	
–	 mówi	 przerażona	 kobieta.	 -	 Dziś	
w	 swoim	 mieszkaniu	 pojawiam	 się	
sporadycznie,	 z	 duszą	 na	 ramieniu	
przemykam	przez	klatkę	schodową	w	
obawie	by	go	nie	spotkać.	Otwieram	
cichutko	 drzwi,	 podlewam	 kwiatki	
i	 wymykam	 się	 najciszej	 jak	 potra-
fię.	Boję	się,	że	spotkam	go	na	klat-
ce	 schodowej.	 Któregoś	 dnia	 biegał	
po	korytarzu	z	kluczem	francuskim	i	
uderzał	nim	w	drzwi	swojej	sąsiadki.

Policja bagatelizuje problem?
	 -	Ta	bomba	tyka	już	od	dłuższe-
go	czasu	–	przyznaje	Michał	Nowak,	
administrator	 wspólnoty	 mieszka-
niowej	Młynarska	15.	-	To	właściwie	
jedyny	 problem,	 jaki	 mamy.	 Gdyby	
nie	ten	pan,	to	nasze	osiedle	byłoby	
prawdziwą	oazą	spokoju.	
	 -	 Z	 czasem	 eskalacja	 tych	 agre-
sywnych	zachowań	postępuje	–	po-
twierdza	 Jacek	 Rutkowski,	 członek	
zarządu	 wspólnoty	 mieszkaniowej.	
-	Ten	pan	ma	już	trzy	sprawy	cywil-
ne,	ale	ich	rozstrzygnięcie,	nawet	ko-
rzystne	 dla	 skarżących,	 nie	 rozwią-
że	 problemu.	 Ostatnio	 zaatakował	
przed	klatką	schodową	ciężarną	ko-
bietę.	Na	szczęście	w	pobliżu	był	 jej	
mąż,	mało	nie	doszło	do	rękoczynów.	
	 -	Mamy	wrażenie,	że	policja	ba-
gatelizuje	problem	i	nawet	jestem	w	
stanie	 ich	 zrozumieć	 –	 mówi	 Mi-
chał	Nowak.	 -	Mężczyzna	zakłóca-
jący	 ciszę	 sąsiadów	 wydaje	 się	 bła-
hostką	 i	 podobnych	 spraw	 na	 pa-
pierze	 pewnie	 policjanci	 mają	 set-
ki.	 Ale	 ten	 przypadek	 jest	 wyjątko-
wy	–	tu	nie	chodzi	o	to,	że	ktoś	zro-
bił	huczną	imprezę,	czy	nahałasował	
pod	 wpływem	 alkoholu.	 Ten	 czło-
wiek	 nęka	 sąsiadów,	 znęca	 się	 nad	
nimi	psychicznie,		jest	niebezpieczny	
i	nieobliczalny.	Powinien	zostać	od-
izolowany	 zanim	 komuś	 stanie	 się	
krzywda.	To	taka	cicha	tragedia.	
	 -	 My	 nie	 chcemy	 wyrzucać	 go	

na	bruk	–	dodaje	Jacek	Rutkowski.	 -	
Chcielibyśmy,	 żeby	 znalazł	 opiekę	 i	
pomoc,	umożliwiającą	mu	w	perspek-
tywie	 powrót	 do	 społeczeństwa.	 Nie	
powinno	się	to	jednak	odbywać	kosz-
tem	 tego	 społeczeństwa.	 Ludzie	 nie	
mogą	żyć	w	ciągłym	stresie	i	strachu.	

Droga do „eksmisji”
	 -	Nie	mamy	z	mężczyzną	żadne-
go	kontaktu	–	mówi	Jacek	Rutkow-
ski.	-	Nie	wpuszcza	nikogo	do	miesz-
kania,	 nigdy	 nie	 otwiera	 drzwi,	 nie	
reaguje	 na	 kierowane	 do	 niego	 pi-
sma,	od	lat	nie	były	u	niego	robione	
przeglądy	 kominowe.	 Jednego	 roku	
zużył	 ponad	 200	 metrów	 sześcien-
nych	ciepłej	wody,	zalega	z	rachun-
kami.	Na	ścianach	klatki	schodowej,	
pietro	niżej	zaczęły	pojawiać	się	za-
cieki	 i	 byliśmy	 zmuszeni	 do	 wyłą-
czenia	 wody	 w	 tym	 lokalu.	 Nie	 na-
wiązał	jednak	z	nami	żadnego	kon-
taktu,	 bywa	 widywany	 z	 butelkami	
i	 kanistrami,	 w	 których	 donosi	 so-
bie	 wodę.	 Ten	 człowiek	 ewidentnie	
potrzebuje	 specjalistycznej	 pomo-
cy,	jest	uciążliwy	i	niebezpieczny	dla	
otoczenia.	
	 -	 Tej	 sprawy	 nie	 można	 tak	 zo-
stawiać.	 Postanowiliśmy	 podjąć	
próbę	 uzyskania	 sądowego	 naka-
zu	sprzedaży	mieszkania,	zajmowa-
nego	 przez	 kłopotliwego	 mieszkań-
ca		–	mówi	Michał	Nowak.	-	Nie	bę-
dzie	to	łatwe,	nasza	wspólnota	liczy	
333	lokale,	z	czego	ok.	80	jest	wynaj-
mowanych.	Aby	skierować	sprawę	do	

sądu	musimy	podjąć	uchwałę,	którą	
poprze	ponad	50	procent	właścicie-
li	 lokali.	 Podejmiemy	 trud	 zebrania	
tych	głosów,	ale	nawet	 jeśli	 się	uda,	
to	nie	wiadomo	kiedy	zapadnie	wy-
rok	 w	 sądzie	 i	 nie	 mamy	 pewności	
czy	będzie	dla	nas	korzystny.	Sprawa	
może	się	jeszcze	ciągnąć	latami,	a	w	
tym	czasie	może	dojść	do	tragedii.		

Cisza przed burzą...
	 Kilka	 tygodni	 temu	 jeden	 z	
mieszkańców	 bloku	 przy	 ul.	 Mły-
narskiej	zauważył,	że	sąsiad	opusz-
cza	 swoje	 mieszkanie.	 Natychmiast	
powiadomił	policję,	gdy	mężczyzna	
wrócił	czekał	na	niego	już	radiowóz	
i	karetka	pogotowia.	
	 -	 Wiemy	 tylko	 tyle,	 że	 zabrano	
go	 na	 badania	 –	 mówi	 Jacek	 Rut-
kowski.	-	Nie	wiemy	kiedy	wróci	i	nie	
bardzo	wierzymy	w	to,	że	gdy	wróci	
problemy	się	skończą.		
	 -	 Wróciłam	 do	domu,	 ale	 wciąż	
nadsłuchuję	 i	 boję	 się,	 że	 usłyszę	
stukanie	 lub	 krzyki	 –	 mówi	 pani	
Monika.	 -	Po	 raz	pierwszy	od	wie-
lu	lat	zaczęłam	żyć	w	ciszy	i	spoko-
ju.	Wiem	jednak,	że	to	tylko	kwestia	
czasu.	Wiem,	że	on	prędzej	czy	póź-
niej	wróci	i	znów	się	zacznie...
	 -	 Niby	 trochę	 odespałam	 i	 wy-
poczęłam,	 ale	 perspektywa	 powro-
tu	 sąsiada	 wciąż	 spędza	 mi	 sen	 z	
powiek	 –	 przyznaje	 pani	 Dorota.	
-	Wiem,	 że	 jego	dzisiejsza	nieobec-
ność	to	tylko	stan	przejściowy	i	drżę	
na	myśl	o	jego	powrocie.					

Adam Braciszewski

groźna kolizja w coniewie
GÓRA KALWARIA We wtorek, 12 lutego na drodze krajowej 79 doszło do zderzenia dostaw-
czego fiata z vw passatem. Choć obydwa samochody zostały dość poważnie uszko-
dzone, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał
	 Do	kolizji	doszło	przed	go-
dziną	10	na	skrzyżowaniu	dro-
gi	 krajowej	 79	 z	 drogą	 prowa-
dzącą	do	miejscowości	Pęcław.	
Siedzący	 za	 kierownicą	 fiata	
Ignacy	Ł.	jechał	drogą		od	stro-
ny	Podgóry	i	chciał	w	Coniewie	
przeciąć	 79-tkę	 i	 jechać	 dalej	
na	Pęcław.	Wykonując	ten	ma-
newr	zapomniał	ustąpić	pierw-
szeństwa	 przejazdu	 vw	 passa-
towi,	jadącemu	od	strony	Góry	
Kalwarii	 w	 kierunku	 Warki.	
Doszło	do	zderzenia,	z	którego	
jednak	Ignacy	Ł.	 i	 jadąca	pas-
satem	Agnieszka	Ś.	wyszli	bez	
szwanku.	 Sprawca	 kolizji	 zo-
stał	ukarany	mandatem	w	wy-
sokości	300	zł.

TW

Książkowe ferie
TARCZYN Podczas ferii zimowych Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Tarczynie i jej filia w Grzędach zaprosiły dzie-
ci na warsztaty literacko-plastyczne

 Wszyscy chętni mogli każdego dnia uczestniczyć w zajęciach, podczas 
których czytane były fragmenty interesujących powieści dla dzieci i młodzie-
ży, mało znane baśnie oraz wiersze. Następnie można było wymieniać się spo-
strzeżeniami na temat przeczytanego fragmentu literackiego, dyskutować i 
tworzyć zainspirowane nim prace plastyczne. Dzieci zapoznały się z różnymi 
technikami wykonywania prac – wycinankami, malowaniem pastelami suchy-
mi i olejnymi, dmuchanymi flamastrami, różnego rodzaju kredkami -  ołówko-
wymi, świecowymi i akwarelowymi (rozprowadzanymi wodą). Miały też oka-
zję doskonalić technikę pięknego głośnego czytania, przezwyciężając tremę 
przed publicznymi występami przed grupą. Atmosfera w bibliotece sprzyjała 
również integracji z rówieśnikami. Sporo działo się w Tłusty Czwartek. Oprócz 
czytania książek i opowiadania baśni oraz zajęć plastycznych, młodzi czytel-
nicy zostali zaproszeni na pyszne pączki i gorącą herbatę.																											TW



13nr 6 (472)/2013/W1 SPORT
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

R E K L A M A

Sparta najlepsza na hali
PIŁKA NOŻNA W ostatnią niedzielę w hali GOSiR-u rozegrano turniej piłkarski z udziałem 
ośmiu zespołów z powiatu piaseczyńskiego. Organizatorem imprezy była Laura Chyli-
ce – klub, w którym ostatnio zmienił się zarząd. Turniej był symboliczną formą sympa-
tycznego pożegnania się z odchodzącym kierownictwem
	 Najlepszym	 zespołem	 imprezy	
okazała	się	Sparta	Jazgarzew	–	nie-
obecna	wcześniej	na	Memoriale	Ka-
zubka,	 która	 w	 meczu	 finałowym	
pokonała	 dobrze	 spisującą	 się	 eki-
pę	UMKS	Piaseczno	2:1.	Gospoda-
rze	 z	 Chylic	 nie	 mogli	 niestety	 zali-
czyć	swojego	występu	do	szczególnie	
udanych	pod	względem	sportowym,	
bowiem	w	rywalizacji	grupowej	ule-
gli	wyraźnie	późniejszym	finalistom	
UMKS	 (0:5)	 i	 Sparcie	 (aż	 0:9),	 po	

czym	–	niejako	na	otarcie	łez	–	rozbi-
li	Skrę	Obory	5:1.	Zaskoczyć	też	mo-
gła	postawa	wicemistrza	niedawnego	
Memoriału	 Kazubka.	 Jedność	 Ża-
bieniec,	 dość	 nieoczekiwanie,	 zajęła	
bowiem	ostatnie	miejsce	w	turnieju.
	 Po	 meczach	 grupowych	 odbyło	
się	 oficjalne	 rozpoczęcie	 zawodów,	

podczas	którego	podziękowano	sta-
remu	zarządowi	 	za	dotychczasowy	
wkład	w	działalność	klubu	i	nagro-
dzono	sponsorów	Laury	pamiątko-
wymi	statuetkami.	W	dekoracji	zwy-
cięzców	 wziął	 z	 kolei	 udział	 bur-
mistrz	Piaseczna	Zdzisław	Lis.

Grzegorz Tylec

Klasyfikacja końcowa:
1. Sparta Jazgarzew
2. UMKS Piaseczno
3. Abstynenci Piaseczno
4. Perły Kotiego
5. GC United Gassy
6. Laura Chylice
7. Skra Obory
8. Jedność Żabieniec

Bez happy endu
KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO – KS LEGION LEGIONOWO 
64:65 Niezwykle emocjonujące spotkanie obejrzeli w 
sobotni wieczór licznie przybyli do hali GOSiR-u kibice 
MUKS Piaseczno. Do ostatecznego sukcesu w spotka-
niu z KS Legion Legionowo zabrakło jednak odrobiny 
szczęścia i zimnej krwi w końcówce
 Początek meczu nie wska-
zywał bynajmniej na to, że bę-
dzie on do końca trzymający w 
napięciu. Piasecznianom, mimo 
niezłych pozycji rzutowych, pił-
ka przeważnie jakoś nie chciała 
wpadać do kosza, a słabo funk-
cjonująca defensywa dopusz-
czała do łatwych punktów dla ry-
wali. Po pierwszej kwarcie, prze-
granej aż 9:23, trener Cezary Dą-
browski był wyraźnie wściekły na 
swoich zawodników za nie reali-
zowanie nakreślonych wcześniej 
założeń taktycznych. A gdy po 
wznowieniu gry szybko zrobi-
ło się 9:32, mało kto z obecnych 
na hali kibiców wierzył chyba w 
końcowy sukces. Od tego mo-
mentu biało-niebiescy zaczęli 
jednak bronić zdecydowanie le-
piej, znacznie poprawiając przy 
tym skuteczność rzutową. Po-
skutkowało to zmniejszeniem 
przewagi i zejściem na przerwę 
już tylko z dziesięciopunktową 
stratą (27:37).
 Po zmianie stron spotkanie 
zrobiło się wyrównane i do-
piero w ostatniej odsłonie gry 
miejscowi zaczęli zbliżać się 
do rywali, którzy zresztą wyda-
wali się słabnąć z każdą minu-
tą. Wreszcie, na niespełna trzy 
minuty przed końcem na ta-
blicy wyników pojawił się re-
mis (62:62) i emocje sięgnęły 
zenitu. Kiedy Kamil Banowicz 
był faulowany przy rzucie za 
trzy punkty, wydawało się, że 
MUKS wyjdzie wreszcie na pro-
wadzenie. Niestety, tego wie-
czoru coś wręcz niebywałego działo się na linii rzutów wolnych. Bia-
ło-niebiescy przez cały mecz rzucali osobiste na bardzo niskiej sku-
teczności, co zresztą okazało się być zgubne. Kamil Banowicz nie tra-
fił ani jednego z trzech kolejnych rzutów, po czym jeden ze swoich 
osobistych wykorzystali goście i wyszli na jednopunktowe prowadze-
nie. Ostatnia akcja spotkania należała do gospodarzy, ale niestety nie 
wytrzymali oni nerwowo i wyglądało to tak jakby każdy z zawodni-
ków bał się wziąć odpowiedzialność za decydujący o losach zawo-
dów rzut. Wprawdzie został on w końcu oddany, ale szanse, że z ta-
kiej pozycji mógł on zakończyć się powodzeniem, były znikome. Na 
kilka sekund przed końcem piłkę zebrało Legionowo, a piasecznianie 
nie kwapili się do błyskawicznego faulu taktycznego i niestety musie-
li pogodzić się z minimalną porażką.

Grzegorz Tylec

Cezary Dąbrowski, 
trener MUKS Piaseczno

 - W takim meczu jak dziś każda 
akcja miała znaczenie. W pierwszej 
kwarcie broniliśmy słabo i musiałem 
wstrząsnąć zespołem. Odrabialiśmy 
straty przez cały mecz, powalczyli-
śmy fizycznie i przez trzy kwarty gra-
liśmy tak, jak tego oczekuję, ale nie 
postawiliśmy ostatecznie kropki nad 
i. Cieszyć może jednak fakt, że na po-
czątku rozgrywek przegrywaliśmy z 
niektórymi zespołami wyraźnie, a te-
raz zagraliśmy już trzeci kolejny mecz 
na styku.

Tabela III ligi
1 MKS Polonia Warszawa 17 17 0 34 1420 1015
2 OKK Sokół Ostrów Mazowiecka 18 14 4 32 1395 1223
3 UKS Przyszłość Zielonka 17 11 6 28 1303 1163
4 KS Mon-Pol Płock 17 11 6 28 1263 1167
5 MKS Ochota Warszawa 16 10 6 26 1200 1015
6 GLKS Nadarzyn 17 9 8 25 1331 1310
7 AZS UW Warszawa 18 7 11 25 1157 1172
8 MKS Grójec 18 7 11 25 1216 1254
9 KS Pułaski Warka 19 6 13 25 1368 1504
10 KS Legion Legionowo 16 8 8 24 1153 1167
11 GKK Grodzisk Mazowiecki 18 9 9 24 999 1117
12 MUKS Piaseczno 19 2 17 21 1111 1469
13 KS Żyrardowianka Żyrardów 16 2 14 18 1062 1402

Wreszcie zwycięskie
SIATKÓWKA, II LIGA, PERŁA ZŁOTOKŁOS – AZS UMCS LUBLIN 3:0 Po fatalnej serii dziewięciu kolejnych 
porażek z rzędu, siatkarki Perły Złotokłos znalazły się na ostatnim miejscu w tabeli z 
jak najbardziej realną wizją degradacji. Na szczęście w spotkaniu „o wszystko” zdołały 
się zmobilizować, przełamać i zdobyć w końcu bardzo ważne trzy punkty
	 Spotkanie	 udało	 się	 rozstrzy-
gnąć	w	trzech	setach	(25:22,	25:23,	
25:23),	 choć	 trzeba	 podkreślić,	
że	 wszystkie	 one	 były	 wyrówna-
ne.	 Pod	 koniec	 drugiej	 partii,	 kie-
dy	ważyły	się	 jej	 losy,	na	parkiecie	
pojawiła	 się	 wracająca	 po	 kontu-
zji	rozgrywająca	Dominika	Leśnie-
wicz,	 która	 pomogła	 zespołowi	 w	
zdobyciu	 kilku	 ważnych	 punktów.	
W	secie	 trzecim	wydawało	 się	 już,	
że	to	przyjezdne	zdołają	go	wygrać,	
ale	znakomita	końcówka	Perły	po-
zwoliła	na	dogonienie	 i	ostateczne	
prześcignięcie	rywalek.	Bardzo	do-
brą	partię	rozegrała	zwłaszcza	ata-
kująca	 Agata	 Grygorowicz,	 któ-
ra	nie	zraziła	się	tym,	że	w	jednej	z	
pierwszych	akcji	spotkania	dostała	
mocno	piłką...	w	nos.
	 -	 Dziś	 mobilizacja	 była	 duża	
–	 przyznała	 zawodniczka.	 -	 Mia-
łyśmy	 dołującą	 serię,	 ale	 dziś	 do-
brze	 się	 czułam	 w	 ataku	 i	 dostawa-
łam	dużo	dobrych	piłek.	Wprawdzie	
w	 pewnych	 momentach	 brakowało	
nam	nieco	koncentracji,	 ale	najważ-
niejsze,	że	udało	się	w	końcu	wygrać.	
Czy	 walczymy	 o	 utrzymanie?	 Liga	
jest	tak	wyrównana,	że	mamy	nawet	
matematyczne	 szanse	 na	 awans	 do	
pierwszej	czwórki.	Oby	forma	utrzy-
mała	się	tylko	na	dwa	ostatnie	mecze.
	 Dwa	zespoły	w	tabeli,	które	zaj-
mą	 na	 zakończenie	 rozgrywek	 dwa	

ostatnie	 miejsca	 zagrają	 o	 utrzy-
manie	w	turnieju	barażowym.	W	tej	
chwili	do	pewnego	pozostania	w	 II	
lidze	 brakuje	 siatkarkom	 ze	 Złoto-
kłosu	zaledwie	jednego	punktu.	Czy	
jednak	uda	się	go	zdobyć	w	spotka-
niach	z	czołowymi	drużynami	ligi?

Grzegorz Tylec

Krzysztof Duszczyk, 
trener LKS Perła Złotokłos
 - Dzisiejszy mecz był dla nas 
bardzo ważny, a te trzy punkty tro-
chę nas podratowały. Graliśmy bez 
trzech podstawowych zawodni-
czek. Były dziś momenty dobrej 
gry, ale także chwile trochę nerwo-
we. Ważne, że nie straciliśmy seta.

Tabela II ligi
1 AZS Lingwistyczna Szkoła Wyższa Warszawa  
  14 39 41:8 1172:902
2 ŁKS Commercecon Łódź 14 35 36:11 1119:950
3 Imtech AZS Politechnika Warszawska 14 35 37:14 1202:1018
4 KS AZS AWF UKSW Warszawa 15 18 22:30 1127:1147
5 UKS Ozorków  14 16 23:31 1175:1215
6 LKS Perła Złotokłos  14 14 17:30 960:1084
7 ŁMLKS Łaskovia Łask  14 13 18:33 1028:1168
8 UKS AZS Jedynka PWSIiP Łomża  14 11 18:35 1107:1192
9 AZS UMCS Lublin  15 11 18:38 1089:1303

	 Choć	 gospodarze	 rozpoczę-
li	spotkanie	od	prowadzenia	8:0,	to	
jednak	 oni	 okazali	 się	 być	 gorsi	 w	
pierwszej	kwarcie	(16:18).	W	drugiej	
odsłonie	oba	 zespoły	podzieliły	 się	
z	 kolei	 punktami,	 grając	 na	 niskiej	
skuteczności	 rzutowej	 (15:15).	 Nie-
stety,	 po	 zmianie	 stron	 przeważała	

już	 Politechnika.	Zespół	 z	Rzeszo-
wa	 szybko	 wypracował	 sobie	 prze-
wagę,	 której	 nie	 oddał	 już	 do	 koń-
ca	 meczu.	 Tego	 dnia	 zabrakło	 na	
pewno	punktów	nieobecnego	w	me-
czu	Dominika	Majewskiego,	bo	kie-
dy	 najlepszym	 rzucającym	 druży-
ny	 jest	 rozgrywający	Andrzej	Pasz-

kiewicz	(15	punktów),	to	zazwyczaj	
nie	wróży	to	najlepiej	dla	końcowe-
go	 sukcesu.	 W	 odniesieniu	 zwycię-
stwa	nie	pomogło	również	11	zbió-
rek	Damiana	Zaperta.	Kolejne	spo-
tkanie	piasecznianie	zagrają	na	wy-
jeździe	z	Legią	Warszawa.

Grzegorz Tylec

Porażka w rzeszowie
KOSZYKÓWKA, II LIGA, HANDLOPEX AZS POLITECHNIKA RZESZOWSKA – KS PIASECZNO 78:66 Koszykarze KS 
Piaseczno ponieśli w ostatnią niedzielę drugą z rzędu wyjazdową porażkę. Po niezłej w 
wykonaniu biało-niebieskich pierwszej połowie, o stracie punktów zadecydowała dru-
ga odsłona gry



	 Punktualnie	o	godzinie	18	pierw-
sze	oficjalne	odpalenie	neonu	zosta-
ło	przywitane	przez	zgromadzonych	
na	 Placu	 Piłsudskiego	 gromkimi	
brawami.	 Chwilę	 później	 przenie-
siono	się	do	pobliskiej	kawiarni	Fry-
deryk,	 gdzie	 głos	 zabrał	 burmistrz	
Piaseczna	Zdzisław	Lis.
	 -	 To	 dzięki	 ogromnemu	 talen-
towi	 pana	 Józefa	 możemy	 się	 dzi-
siaj	spotkać	–	powiedział	burmistrz,	
gratulując	autorowi	udanego	projek-
tu	i	wręczając	mu	bukiet	kwiatów.
	 -	Dziękuję	bardzo,	że	w	tej	spra-
wie	 zwrócono	 się	 właśnie	 do	 mnie	
–	 odpowiedział	 Józef	 Wilkoń,	 po	
czym	zdradził	genezę	projektu.
	 Artysta	podkreślił,	że	jego	wyko-
nanie	było	zadaniem	trudnym,	wyja-
śniając	przy	tym,	że	pegaz	to	nie	jest	
dokładnie	koń,	który	ma	skrzydła.
	 -	 WilKOŃ	 musiał	 więc	 udowod-
nić,	 że	 umie	 rysować	 konia	 –	 zażar-
tował	pan	Józef.	-	Chodziło	mi	o	to,	
żeby	to	był	nie	jakiś	latający	koń,	tylko	

stwór,	który	jakoś	uosabia	to	wszyst-
ko,	co	chcieliśmy	zamknąć	w	działal-
ności	 Przystanku	 Kultura.	 To	 miało	
być	coś	lotnego,	skrzydlatego.	
	 Następnie	 artysta	 zaprezentował,	
posiłkując	się	jednym	ze	szkiców	pro-
jektu,	jak	dokładnie	go	stworzył.	
	 -	Od	uszek	idąc	do	dołu	jeden	ruch	
ręki,	 nóżką	 lewą	 drugi	 ruch,	 a	 trze-
ci	ruch	ręki	od	dołu	nóżką	tylną	lewą	
w	górę	–	scharakteryzował	swoją	mi-
strzowską	prostotę	działania.	-	Skrzy-
dełko,	ogonek	i	wszystko.	Trzy	ruchy	
ręki	i	leci	sobie	pegaz.
	 Na	zakończenie	artysta	poprowa-
dził	 warsztaty	 plastyczne	 dla	 dzieci,	
których	tematem	było		zaprojektowa-
nie	przez	dzieci	logo	Centrum	Kultu-
ry.	W	Galerii	 „Przystanek”	udostęp-
nione	zostały	również	szkice	i	wstęp-
ne	 projekty	 wykonane	 przez	 Józefa	
Wilkonia,	 których	 wykonał	 on	 oko-
ło	stu	zanim	logo	przyjęło	swój	osta-
teczny	kształt.	Prace	oglądać	można	
w	galerii	do	końca	lutego.																Tyl

14 AKTUALNOŚCI / OGŁOSZENIA
KURIER POŁUDNIOWY

R E K L A M A

R E K L A M A

Neon już świeci
PIASECZNO W piątkowy wieczór, 1 lutego dokonano uroczystej inau-
guracji neonu umiejscowionego na froncie Przystanku Kultura. Nowy 
element świetlnej architektury w Piasecznie został zaprojektowany 
przez Józefa Wilkonia – światowej sławy ilustratora, malarza i histo-
ryka sztuki, a przy tym mieszkańca naszej gminy
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DAM PRACĘ

Zatrudnię Panią do sprzątania osiedla w 
Józefosławiu k/Piaseczna, tel. 696 215 018

Przedszkole w Piasecznie zatrudni nauczy-
cielkę, oferty na: crdkoala@o2.pl

Kucharkę, pomoc kuchni, Sękocin,
tel. 600 39 24 12

Poszukuję osoby do pracy lub współpracy 
w biurze podróży, z doświadczeniem 
w turystyce, tel. 602 120 838

Ekspedientkę, do sklepu mięsnego w Prusz-
kowie ul. Jasna 4a Tel. 502 380 130

Przyjmę dyspozycyjną  pomoc domową 
(sprzątanie) z własnym samochodem (przy-
wożenie dziecka z przedszkola), 
Zalesie Górne, tel. 609 192 837

Kucharkę w przedszkolu w Kamionce tel. 22 
757 45 06,  696 418 114

W sklepie spożywczym w Głoskowie, 
tel. 785 855 013

Kosmetyczkę, manikiurzystkę, pedikiurzyst-
kę, Konstancin, tel. 501 333 956

Ochrona, okolice Piaseczna, Tarczyna. 
Tel. 22 736 16 61 
 
Pomoc nauczyciela i nauczyciela w przed-
szkolu niepublicznym w Kamionce, Cv proszę 
kierować na e-maila info@akademiapoziom-
kowa.pl,tel. 696 418 116

Kucharzy i kelnerów, restauracja okolice Pia-
seczna tel. 665 138 537

Podnajmę stanowisko fryzjerskie, 
1000 zł, Piaseczno, tel. 793 603 250

Podnajmę fryzjerce, wyposażone stanowi-
sko, tel. 509 310 592

Ekspedientkę do delikatesów, Nowa Iwiczna. 
Pilnie, tel. 502 159 936

Księgowa ze znajomością Wf – Mag, Fakir, 
tel. 602 237 486

Zatrudnię fryzjera. Tel. 22 750 71 21 

Wynajmę gabinet kosmetyczny Piaseczno 
tel. 22 750 71 21

Zatrudnię ekspedientkę, Piaseczno, 
tel. 22 750 19 20

Kucharkę z doświadczeniem, Piaseczno, 
tel. 728 789 903 (dzwonić po 17:00)

Zostań konsultantką/em AVON Dodatkowa pra-
ca, rabaty do 40% tel. 607 030 097

Administratora nieruchomości -tzw.złotą 
rączkę zatrudni firma z okolic gminy Leszno-
woli rekrutacja@rekrutacja.mail.pl 

Pani z samochodem do pomocy w domu 
w Julianowie, tel. 697 515 989

Firma Transportowo- Spedycyjna zatrudni 
kierowców samochodów ciężarowych – TIRY. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Tel. (48) 663 22 29, 0 501 207 252

Gipsiarzy, tel. 601 20 98 98

Zatrudnimy koordynatora ds. zakupów. biu-
ro2@atsreklama.pl

Firma w Tarczynie zatrudni kierowców z kat. C 
oraz operatorów wózków widłowych. Kontakt 
od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 12 pod 
nr. tel. 600 404 293

Sprzedawczynię do sklepu piekarniczo 
- cukierniczego w Piasecznie. 
piekarniawzorowa@gmail.com

Cukiernika, pomoc cukiernika, kierowcę, 
tel. 608 079 659

Poszukuję Native Speaker języka włoskiego 
do nauki indywidualnej z możliwością dojaz-
du do klienta. Piaseczno. tel. 509 664 494

SZUKAM PRACY

Blacharz samochodowy ze znajomością me-
chaniki tel. 798 116 715

Dyspozycyjny zaopiekuje się dzieckiem, niepeł-
nosprawną lub starszą osobą, tel 883 705 006

Opiekunka do dzieci, Piaseczno i okolice, mo-
bilna tel. 668 308 456 

Polka - sprzątanie, prasowanie tel. 534 073 033 

Sprzątanie tel. 505 837 002

Dyspozycyjna, odpowiedzialna, książeczka 
sanepidu, tel. 662 869 977

Sprzątam , prasuje, tel. 502 12 10 60 

Prasowanie tel. 502 211 687

Remontowe, tel. 512 598 512

Posprzątam biuro w godzinach popołudnio-
wych, okolice Wólki Kosowskiej i Piaseczna, 
tel. 792 042 221

Elektroinstalacje, uprawnienia, tel. 606 374 509

Sprzątanie tel. 78 72 81 142 

 SPRZEDAM

Drewno kominkowe, sezonowane, 
tel. 884 076 687

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

Drewno Kominkowe i Opałowe, 
tel. 606 955 809

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Pustaki, tel. 501 757 450

Drewno kominkowe i opałowe,suche. 
tel. 516 931 416

Przyczepkę sadowniczą - 3 skrzynio/palety, 
2200 zł, pług 3/skibowy – 1200 zł, 
tel. 506 833 638

Drewno opałowe, kominkowe tel. 605 094 400 

Drewno kominkowe, brykiet, tel. 607 133 222

Drewno kominkowe i opalowe tel. 504 477 302

Drewno kominkowe, tel. 603 308 170

KUPIĘ

Antyki. Stare srebra, obrazy, platery, sztuć-
ce, bibeloty tel. 696 508 057

Każde auto tel. 519 455 452

Dywan wełniany, 4x5 m, tel. 508 421 225

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, 
tel. 504 017 418

Kupię tokarki, frezarki, obrabiarki. 
Tel. 602 495 495

AUTO-MOTO KUPIĘ

Skup aut, każda marka osobowe i dostaw-
cze, tel. 666 274 444

Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270

Każde całe, rozbite, tel. 663 373 070

Mercedesy Sprintery i 190, tel. 668 171 639

Opla, Volkswagena tel. 604 157 703

Corse, Punto, Lanos tel. 502 968 566

Skup aut w każdym stanie i roczniku, najwyższe 
ceny, płatność od ręki, 500 540 100

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Renault Clio 1.2, 16V, 2002 tel. 601 38 16 40

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

SPRZEDAM BEZPOŚREDNIO DZIAŁKĘ BU-
DOWLANĄ W OKRZESZYNIE GMINA KON-
ST-JEZ O POW.1143 M KW., TEL. 795 119 996

Segment do zamieszkania,Piaseczno-Ju-
lianów okazja, tel. 502 213 518

Działki nad rzeką Skrwą, powiaty: sierpec-
ki, płocki, tanio, tel. 605 099 422

Działki nad jeziorami, blisko Warszawy, 
tel. 605 099 422

Bezpośrednio działkę rolno-budowlaną 5,6 
ha w Osinach przy drodze asfaltowej. Cena 
504000 (9 zł/m kw.). Możliwość dokupienia 
2 ha ziemi rolnej w pobliżu. Tel. 694 841 115 

Sprzedam mieszkanie 92 metry II poziomy 
Piastów. kont. 660 498 204

Lokal użytkowy 32m kw, Piaseczno, 
185 tys. zł tel. 515 631 058

Kawalerka, centrum Piaseczna, 
tel. 511 483 986

Chojnów, budowlana, 1925 m kw. Tanio, 
tel. 501 51 66 52

Działka rolna 8 tys m kw., możliwość zabudo-
wy, 3 km od Tarczyna, tel. 506 833 638

Działki na mazurach nad jeziorem Śniardwy, 
tel. 698 249 198

Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 
1115m kw, Tomice tel. 504 395 703

2-pokojowe, Grójec, 125 tys., tel. 604 792 991

Sprzedam nowe mieszkanie 3-pokojowe 
65,07m kw., (z piwnicą) na osieldu Wyszyń-
skiego w Górze Kalwarii, cena 260 tys. zł, 
tel. 604 917 479

Grunt rolny, Prażmów tel. 602 77 03 61

Działka, 1000 m kw., 3 linia zabudowy, bu-
dowlana, siedliska, tel. 695 500 793

Garaż - sprzedam lub wynajmę, przy ul. Mle-
czarskiej w Piasecznie, tel. 788 292 922

3-pokojowe + garaż, Piaseczno, 310 tys. zł, 
tel. 509 322 001

Sprzedam działkę budowlaną na Ursynowie. 
Tel: 797 223 732

M-3 W-WA, UL. ŁUKOWSKA. ZIELONE OSIE-
DLE, BEZOŚREDNIO www.witolin.pl 
TEL. 22 398 10 39 

Sprzedam super działkę budowlaną w CHYLI-
CACH – Tel. 698 225 965 TANIO !!!

Sprzedam działkę w CZARNYM LESIE, 
tel. 604 273 249 lub 602 340 459.

Do sprzedania ładna, tania działka w ZALE-
SINKU . Tel. 698 225 965.
 
Sprzedam super działkę w centrum PRAŻMO-
WA –TANIO !!! Tel. 22 750 33 66 / w dni po-
wszednie/

Sprzedam Działki w cenie 13 zł m kw – połu-
dnie W-wy Tel. 698 225 965.

Sprzedam działkę w GĄSKACH k/Tarczyna. 
Tel. 698 225 965.

68 m kw., 3 pok, balkon, piwnica, garaż, Sta-
ra Iwiczna, z 2008, do neg., tel. 506 124 664

Lokal użytkowy 54 m kw., w Brwinowie, 
tel. 516 012 215

Piaseczno. Mieszkanie 40 m kw. 2 pokoje, 
osiedle zamknięte, cena 260 tys. zł 
tel. 601 285 555 
  
Piaseczno. Mieszkanie 49 m kw. 2 pokoje, win-
da, 2009 rok, cena 279 tys. zł tel. 605 405 100 
  
Piaseczno. Mieszkanie 35 m kw. wysoki par-
ter, cena 200 tys. zł tel. 605 405 100 
  
Robercin działka budowlana 1000 m kw. 
woda, gaz i prąd przy działce, cena 159 tys. 
zł tel. 605 405 100 
  
Lesznowola działka budowlana 1000 m kw. 
cena 186 tys.zł tel. 22 750 20 23 

1000 m kw. Łoziska, Fabryczna, tel. 501 406 191

Dom w Głoskowie 130 m kw. do wykończenia, 
tel. 697 086 066

Mieszkanie 49 m kw. Góra Kalwaria, 
tel. 515 584 441

Działki na mazurach nad jeziorem Śniardwy, 
tel. 698 249 198

Sprzedam super działkę małą budowlaną w 
CHYLICACH – TANIO !!! Tel. 602 340 549
 
Sprzedam b.tanio działkę w ZALESINKU z po-
wodu choroby – pilnie, tel. 604 624 875

Lokal 50 m kw. mieszk./ użyt. wyposażony, 
zadbany. Nowoczesna suterena, os. Żerom-
skiego 9. Cena 225 tys. - do negocjacji. 
tel. 602 341 028

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ

Działkę rolną, ponad 1,2 ha i szer. ponad 41 m 
, tel. 722 268 838

Budowlaną przy PKP do 150 tys, tel. 511 980 315

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

HALA MAGAZYNOWA Z BIUREM, 1200 m 
kw., LESZNOWOLA, tel. 607 460 760

Lokal usługowo-biurowy ok.40 m kw., bli-
sko Auchan, tel. 693 35 36 45

Pokoje pracownicze w Bobrowcu, ul. Mazo-
wiecka, tel. 510 078 293

Kawalerka 40 m kw., RTV, AGD, ok./Pia-
seczna, 900 zł, tel. 502 129 189

2-pokojowe z aneksem kuchennym, ume-
blowane, I piętro z windą i miejscem par-
kingowym, osiedle Bema w Piasecznie 
tel. 608 428 547

Lokale biurowe, handlowo-uslugowe, ma-
gazyny, do wynajecia.Atrakcyjna lokaliza-
cja Konstancin-Jeziorna. Tel.721 554 688

Magazyny w Antoninowie pow. 200, 350, 500 
m kw. tanio, tel. 604 470 270, 604 470 370

Kwatery, tel. 728 899 673

Hala magazynowo - usługowa 200 m kw. w 
Głoskowie, tel. 697 086 066

Pawilon 28 m kw. Piaseczno, tel. 501 277 407

Lokal 50 m kw. mieszk./ użyt. wyposażony, za-
dbany. Nowoczesna suterena, os. Żeromskiego 
9. Czynsz 1500 zł/m + opłaty. tel. 602 341 028

Pół budynku, 200 m kw., Pruszków, 
tel. 502 266 093

Konstancin 30 m kw. 1150+gaz+prąd, 
tel. 606 265 377

Sprzedam lub wynajmę pawilon handlowy na 
bazarku w Piasecznie. Powierzchnia 15 m kw., 
ocieplony, klimatyzowany. Tel. 663 304 044

Kawalerka, umeblowana, w Piasecznie 
tel. 603 294 174

Lokal 48 m kw. na działalność, Piaseczno. 
Tel 505 82 82 14

Kawalerka 37 m kw. z garażem,  Piaseczno, 
1200,00 zł, tel. 505 82 82 14

Luksusowe 70 m kw., Piaseczno, 1600 zł, 
tel. 509 06 09 69

3-pokoje, Piaseczno, 1700 zł, tel. 603 644 699

Lokal 67 m kw,  ul.Młynarska, tel.502 709 455

Mieszkanie pracownicze tel. 609 218 062

Pokój w Nowej Iwicznej, tel. 884 076 687

Dom 50m kw, gaz, woda, światło tel. 603 373 697

1 pokojowe w Piasecznie, 1000 zł+ kaucja + 
opłaty licznikowe, tel. 605 896 425

Domek 35 m kw, całoroczny, Gołków 
tel. 503 999 870 

Pawilon 25 m kw., Bazarek, Piaseczno, 
tel. 668 566 803

Pokój dla kulturalnego Pana, Nowa Iwiczna 
tel. 691 401 730 

Kawalerka,  tel. 22 756 83 28

3-pokojowe, 50 m kw., Piaseczno, 
tel. 600 015 511 

Plac, 4500 m kw. w Lesznowoli, tel. 607 133 222

Mieszkanie w Piasecznie, w nowym budynku. 
Tel. 602 458 594

Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel 509 310 592

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Kawalerka w Konstancinie, 1100zł. 
Tel. 609 517 110

2-pokojowe z kuchnią, łazienką w Zalesiu 
Dolnym,  tel. 505 111 381

Dwupokojowe, osiedle Lech, Piaseczno 
tel. 511 218 074 

Pokoje, Piaseczno tel. 788 701 438

3-pokojowe, ładne, częściowo umeblowane, 
centrum Tarczyna, na posesji, tel. 502 020 884

Pokój 20 m kw., Łazy, tel. 515 043 217

Mieszkanie w Piasecznie 33 m kw. 2 pokoje, 
cena 1200 zł tel. 601 285 555 

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Poszukuję do wynajęcia lokalu handlowego w 
ścisłym centrum Pruszkowa, Grodziska Maz., 
tel. 792 248 219

USŁUGI

DOCIEPLANIE PODDASZY, tel. 501 624 562

SERWIS OKIEN, tel. 605 216 537

DEKARSKO-BLACHARSKIE, 
TEL.  507 595 394

CYKLINOWANIE, PARKIETY, 
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, 
TEL. 502 514 388

Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, 
szybko, tanio, tel. 605 079 907

Elektryk, tel. 501 236 987

Budowa domów, dachy, rozbudowy, 
tel. 508 529 008

Architekt Zbigniew Jankowski 603 862 559 
projekty, rozbudowy, adaptacje

Budowy Nadbudowy Remonty Wykończe-
nia Domów A-Z, tel. 667 993 337

Firma remonty, tapetowanie, malowanie, 
hydraulika, solidnie, tel. 535 777 138

Układanie glazury, terakoty, gresu, 
tel. 601 722 578

Glazura, terakota tel. 503 318 519 

Kompleksowo remonty  tel. 509 226 078

Podłogi kompleksowo: cyklinowanie, reno-
wacja, układanie, tel. 609 001 366

Remonty, glazura, elektryka, hydraulika, 
tel. 509 656 310

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

Remontowe, glazura, malowanie, panele, 
tel. 666 206 752

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Instalacje hydrauliczno – gazowe, komplek-
sowo, tel. 784 363 960

Usługi Glazurnicze tel. 664 136 268

Hydrauliczne tanio i solidnie, tel. 606 13 00 18

Instalacje, piece, Vaillant, Saunierduval, 
Junkers tel. 603 132 454 

Tani szybki serwis Citroen, Peugeot Re-
nault, osobowe, dostawcze, Kawęczyn 4, 
www.chendosko.pl, tel. 698 684 611

BRUKARSTWO, układanie tradycyjne i ar-
tystyczne. Profesjonalnie i kompleksowo, 
rezerwacje wiosennych terminów, 
www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Remonty, wykończenia, solidnie Pruszków 
, tel. 660 720 894 

NAPRAWA PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI, 
TEL.  511 204 952

TYNKI DEKORACYJNE, tel. 601 865 816

REMONTY, tel. 601 200 388

CYMERMAN PRODUKCJA PRZYCZEP: se-
rvis, podzespoły, inne specjalne  
www.przyczepy.waw.pl , tel. 601 449 898 

ŚLUSARSTWO, ogrodzenia, schody, nie-
rdzewka, tel. 697 610 243

Elektryk 24h pogotowie, tel. 730 555 664

Malowanie, gipsowanie tel. 501 446 102

Malowanie, montaż drzwi i  inne tel. 513 986 439

Hydraulika, domy, tel. 505 762 018

Hydraulika, domy jednorodzinne, 
tel. 692 857 639

Transport, przeprowadzki, tel. 501 574 697

Cyklinowanie i układanie podłóg, 
tel. 696 500 201

Ogrodzenia, balustrady, remonty,automatyka, 
kompleksowo tel. 22 715 24 60, 600 226 088

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Malowanie, tapetowanie, glazura, tanio, 
tel. 602 50 73 25

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Meble kuchenne, szafy, przeróbki, 
tel. 22 750 70 50, 501 060 849

Instalacje elektryczne, pomiary i odbiory, 
tel. 694 025 507

Napraw, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Budowa domów, remonty, wykończenia, 
tel. 501 386 629

Videofilmowanie - Ślub,wesele itp.Fotografia 
ślubna, tel. 693 426 350 

Elektryk, tel. 692 434 893

Remonty, wykończenia, tel. 503 321 785 

Hydraulik 24h, tel. 535 872 455

Glazura-Remonty-Wykończenia, tel. 888 967 001

Domofony, tel. 603 375 875

Glazura, hydraulika i remonty. Tel. 660 336 695

Biuro rachunkowe - prowadzenie, pomoc, 
konsultacje, tel. 502 354 917

Posadzki cementowe i anhydrytowe z agre-
gatu, tel. 603 633 529

Docieplenia budynków, szybko, tanio, solid-
nie, tel. 502 053 214

Docieplanie budynków, poddaszy, malowa-
nie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie,  
tel. 501 624 562

Budowa domów. Kompleksowe usługi bu-
dowlane, tel. 694 401 711

Przewozy, przeprowadzki, tel. 531 566 124

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki, 
tel. 501 277 407

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Docieplanie budynków, podbitki, profesjonal-
nie, tanio, tel. 507 768 230

Remonty, wykończenia, tynki gipsowe agre-
gatem, gładź bezpyłowo, kompleksowo, 
tel. 885 397 821

Poprowadzę ryczałty, książki przychodów i 
rozchodów, księgi handlowe. Certyfikat Min. 
Fin. Kontakt : tel. 532 847 158

Malowanie, gipsowanie, tel. 660 285 409

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

RÓŻNE
Ja Amandeep Singh legitymujący się pasz-
portem o numerze E4007929, oświadczam że 
zmieniłem swój wygląd obcinając włosy. Do-
datkowo oświadczam że nie nosze turbanu i 
pozostaję tą samą osobą. 

NIEODPŁATNIE odbiorę i wywiozę złom, sta-
re pralki, komputery, telewizory, kaloryfery, 
piece itp. Piaseczno, Konstancin-Jeziorna i 
ok., tel. 698 698 839

Lokal na imprezy okolicznościowe  Zalesie 
Dolne tel. 508 954 238

ZWIERZĘTA

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Kocurek egzotyczny z rodowodem, 
tel. 506 958 514

ZDROWIE I URODA

Dromader – Prywatny Ośrodek Detoksy-
kacji i Terapii Uzależnień w Piasecznie, 
tel. (22) 497 93 90, 608 168 510. Możliwa 
bezpłatna terapia pod NFZ.

Masaż, tel. 504 825 005

Rehabilitacja specjalistyczna, tel. 501 278 548

NAUKA

Angielski tel. 721 406 227 

Korepetycje, angielski i włoski, 
tel. 508 107 241

Angielski, przygotowanie do egzaminów 
maturalnych i gimnazjalnych, dorośłi, mło-
dzież, dzieci. Tel. 506 829 475.

Kursy językowe - „SPOT”  Szkoła Języków 
Obcychtel. tel. 601 551 084, www.spot.org.pl

Niemiecki, nauczycielka, tel. 797 453 520

Matematyka, fizyka – gimnazjum, liceum, ma-
tura, tel. 602 290 595

Angielski Konst-Jez. i okolice, tel. 510 255 010

Angielski, dojeżdżam, tel. 607 596 383

Komputer od podstaw, tel. 698 166 368

MATRYMONIALNE

47- latek pozna miłą Panią, preferuje wysokie 
tel. 793 612 780 po godzinie 18

www.kurierpoludniowy.pl        
www.facebook.com/kurierpoludniowy Codziennie świeże informacje

Czytaj on-line!

Agroturystyka, domek na wsi, 
www.agroturystykastromiec.pl

Piaseczno, 10zł/doba, 300 zł/m-c,  
tel. 502 222 555

Lokal na imprezy okolicznościowe, Piasecz-
no tel. 607 36 37 08, ww.harddogcafe.pl

Angielski indywidualnie,od 35 zł/godz., Pia-
seczno i okolice, tel. 784 943 137

Matematyka, egzaminator maturalny, 
tel. 602 690 229

SZKOLENIE POZYTYWNE PSÓW. MAŁE 
GRUPY. ELIMINACJA ZACHOWAŃ NIE-
POŻĄDANYCH.DUŻE DOŚWIADCZENIE. 
TEL. 600 353 800 SMARTDOGS.PL

Nowo otwarty sklep zoologiczny „Kamele-
on” w Piasecznie , ul. Fabryczna 2. Zapra-
szamy. tel. 508 743 620

Domy do 590 tys za stan deweloperski, 
www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040

Działka 1735  m kw z domem 160 m kw. pow. 
użytkowej + 120 m kw (piwnica, garaż), w 
Zalesiu Górnym, 900 tys zł tel. 784 943 137

Gazeta Kurier Południowy zatrudni specja-
listę ds. sprzedaży powierzchni reklamo-
wej. Mile widziane doświadczenie na po-
dobnym stanowisku . Praca na etat w biu-
rze w Pruszkowie, CV proszę kierować na 
mail: m.deryngowski@kurierpoludniowy.pl 

Nowe przedsięwzięcie medialne w Piasecz-
nie poszukuje dziennikarzy i osób chętnych 
do współpracy. E-mail:  piaseczno4u@op.pl.

Zatrudnię od zaraz sprzedawczynię do skle-
pu spożywczego w Konstancinie, 
tel. 783 112 713

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Anteny TV/SAT. TV cyfrowa. Montaż, ser-
wis, tel. 508 329 491

Glazura, terakota, remonty, tel. 601 304 250

Tani transport 1,5T, tel. 516 856 115
www.transport-i-przeprowadzki.pl,  

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, 
RĘCZNE, TEL. 792 456 182

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE 
Z MATERIAŁEM, CENY PRODUCENTA, 
TEL. 792 456 182

Wylewki betonowe mixokretem spalino-
wym, tel. 695 04 22 88

Remonty, tel. 667 356 939

Naprawa i regulacja okien, wymiana 
szyb, tel. 697 051 266

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

REMONTY, WYKOŃCZENIA. GLAZUR-
NICTWO, ELEKTRYKA, HYDRAULIKA !!! 
tel. 510 335 936

Hydraulik tel. 609 079 764

GLAZURA, REMONTY,  tel. 600 604 547

Świadectwa energetyczne, szybko solid-
nie tanio, tel. 501 120 289

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Hydrauliczne i gazowe, tel. 513 584 352

Kominki, tel. 509 916 548

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie 
tel. 502 062 131

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82

Skup aut: Całe, rozbite, skorodowane, 
tel. 609 001 824

Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka, 
tel. 604 874 874

KAŻDE AUTO, STAN , MARKA, WIEK NIE-
ISTOTNY, TEL. 728 207 800

www.kurierpoludniowy.plnajwiększy nakład, 
największa skuteczność, 

w każdy piątek, 
cena od 3 zł za słowo

Zamów ogłoszenie drobne Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel. 22 756 79 39; pon-pt 8:30-18
Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41; tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17

Odchudzanie, tel. 602 690 229

Akwizytorów z branży okna-drzwi 
tel. 697 051 266   



	 Publiczność	 na	 pokazie	 powi-
tał	opiekun	Galerii	Przystanek	Olek	
Ryszka.
	 -	 Jest	 mi	 bardzo	 miło,	 że	 mo-
żemy	 w	 naszej	 galerii	 tak	 dogłęb-
nie	 poznać	 sztukę	 obojga	 artystów	
–	powiedział	prowadzący	spotkanie.	
-	Oprócz	malarstwa,	jako	absolwen-
ci	krakowskiej	Akademii	Sztuk	Pięk-
nych	i	 jednocześnie	mieszkańcy	na-
szego	powiatu,	zajmują	się	oni	także	
filmem	animowanym.
	 Następnie	 już	 sami	 autorzy	 za-
prosili	wszystkich	obecnych	na	pro-
jekcję,	opowiadając	pokrótce	o	swo-
ich	dziełach.
	 Jako	 pierwsze	 obejrzeć	 można	
było	 filmy	 Adeli	 Kaczmarek,	 które	
zostały	zaprezentowane	w	porządku	
chronologicznym.	 Czternastominu-
towa	„Zatoka”	(2008	rok)	wyraźnie	
kontrastowała	 z	 dziewięciominuto-
wym	„Słońcem	w	pełni”	(2012	rok).	
	 O	ile	pierwszy	z	obrazów	wypeł-
niały	 głównie	 ciemnoszare,	 ponu-
re	barwy	nadmorskiej	wioski,	w	któ-
rej	 rozprzestrzeniała	się	 tajemnicza,	
czerwona	materia,	to	drugi	film	oka-
zał	się	być	niezwykle	kolorową	i	im-
presyjną	podróżą	dookoła	świata,	w	
którym	 pierwszoplanową	 rolę	 od-
grywa	słońce	i	jego	pozytywna,	jed-
nocząca	 ludzi	 energia.	 Oprócz	 wie-
lu	 oryginalnych,	 artystycznych	 ujęć	
uwagę	zwracała	również	znakomicie	
uzupełniająca	się	z	obrazem	muzyka	
autorstwa	Mikołaja	Majkusiaka.	
	 Ostatni	 film	 „O	 rządach	 miło-
ści”	 (13	 minut,	 2013	 rok)	 to	 doku-
mentalna	 próba	 rysunkowego	 opi-
sania	rzeczywistości	człowieka	cier-
piącego	 na	 schizofrenię	 –	 tym	 ra-
zem	 posługująca	 się	 bardzo	 pro-
stym	 podejściem	 do	 samej	 anima-
cji.	Film	Tomasza	Siwińskiego,	choć	
trwa	zaledwie	sześć	minut,	również	

robi	 niemałe	 wrażenie	 „Mały	 czar-
ny	 kwadrat”.	 Młody	 artysta	 umie-
jętnie	 łączy	 elementy	 rzeczywiste	 z	
abstrakcyjnymi,	 zabierając	 widzów	
na	 prawdziwie	 artystyczną	 burzę	
barw	 i	 kształtów,	 intrygując	 przy	
tym	 zaskakującym	 zakończeniem.	
W	 pewnym	 momencie	 czuć	 rów-
nież	 nawiązania	 do	 słynnego	 „ul-
timate	trip”	z		„Odysei	Kosmicznej	
2001”	 Stanleya	 Kubricka.	 Na	 za-
kończenie	 autorzy	 chętnie	 odpo-
wiadali	na	pytania	dotyczące	kulis	
swojej	pracy	artystycznej.

		 Grzegorz Tylec
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Zima w mieście
PIASECZNO Tegoroczna akcja „Zima w mieście 2013” zorganizowana została w Przystan-
ku Kultura oraz Muzeum Regionalnym w Piasecznie. Sporym zainteresowaniem cie-
szyły się również zajęcia w świetlicowych Klubach Kultury
	 Uczestnicy	 akcji	 mieli	 w	 tym	
roku	 do	 wyboru	 zróżnicowane	 for-
my	zajęć.	W	ramach	 	Akcji	Anima-
cja	 odbyły	 się	 zajęcia	 multimedial-
ne,	 ceramika,	 warsztaty	 bębniar-
skie,	muzealne,	komiksowe	oraz	fil-
mowe	 (reżyserskie).	 Wszystkie	 one,	
z	 wyjątkiem	 tych	 ostatnich,	 skiero-
wane	były	do	dzieci	ze	szkół	podsta-
wowych.	Warsztaty	 reżyserskie,	po-
prowadzone	przez	Grzegorza	Ema-
nuela,	przeznaczone	były	z	kolei	dla	
osób	od	14	 roku	życia	wzwyż.	Sta-
nowiły	one	przedsmak	stałego	cyklu	
zajęć	 dla	 nastoletnich	 miłośników	
kina.	 Na	 wszystkie	 zajęcia	 miejsca	
rozeszły	się	w	przeciągu	dwóch	go-
dzin	 pierwszego	 dnia	 zapisów,	 a	 li-
sty	rezerwowe	były	długie.
	 -	 W	 akcji	 wzięło	 udział	 łącz-
nie	około	65	osób	–	mówi	Katarzy-
na	Wawrykowicz,	koordynator	Zimy	
w	 mieście	 z	 Centrum	 Kultury	 Pia-
seczno.	 -	 Największym	 zaintereso-
waniem	cieszyły	się	w	tym	roku	za-
jęcia	komiksowe	i	ceramiczne.	Część	
dzieci	 przyznała,	 że	 chce	 kontynu-
ować	 naukę	 na	 regularnych	 zaję-
ciach	w	Przystanku	Kultura.
	 Terenowe	 	 placówki	 	 kultury	
podczas	 ferii	 zimowych	 wystąpi-
ły	 także	z	bardzo	bogatą	ofertą	dla	
dzieci,	 młodzieży	 i	 osób	 dorosłych.	
Z	 proponowanych	 zajęć	 skorzysta-
ło	 zwłaszcza	 bardzo	 dużo	 dzieci	 -	
dziennie	Kluby	Kultury	odwiedzało	

od	40	do	50	osób.	Odbyły	się:	wyjaz-
dy	do	 teatru	dla	dzieci	 i	 dorosłych,	
wyjazdy	 do	 kina,	 na	 lodowisko	 fi-
glowisko,	 do	 sali	 	 zabaw,	 warszta-
ty	 bębniarskie,	 warsztaty	 żywienio-
we	dla	dzieci,	warsztaty	plastyczne,	
zajęcia	kulinarne,	liczne	zabawy	ru-
chowe	 i	 turnieje	 sportowe,	 konkur-
sy	plastyczne,	zajęcia	z	pierwszej	po-
mocy	 przedmedycznej	 oraz	 najbar-
dziej	urocze	i	zaczarowane	bale	kar-
nawałowe	dla	dzieci.

Grzegorz Tylec

Wernisaż wystawy
PIASECZNO

 W najbliższą niedzielę, 17 
lutego w Przystanku Kultura 
odbędzie się wernisaż wystawy 
malarstwa Tomasza Siwińskie-
go zatytułowanej „Inwazje i in-
truzje”. Rozpocznie się on o go-
dzinie 18 w Galerii Przystanek.

Tyl.

Pokaz 
artystycznej animacji
PIASECZNO W niedzielę, 9 lutego w Przystanku Kultura od-
był się pokaz filmów animowanych autorstwa Adeli Kacz-
marek i Tomka Siwińskiego. W programie spotkania zna-
lazły się cztery różnorodne produkcje krótkometrażowe


