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Uwaga: nadchodzi reforma oświaty!
PIASECZNO Od września 
piaseczyńskie szkoły 
dotkną zmiany związane 
z reformą edukacji zakła-
dającą likwidację gimna-
zjów. Dla poszczególnych 
placówek będą one 
bardziej lub mniej 
odczuwalne

Nasz chłopak 
w ekstraklasie
GÓRA KALWARIA Barłomiej Urbański, wycho-
wanek KS Nadstal Krzaki Czaplinkowskie,
 od początku lutego jest zawodnikiem 
pierwszej drużyny Legii Warszawa

klikasz i  wiesz
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Ukradli łyżwy i rękawice

Za kierownicą po kilku głębszych

Ukrainka próbowała przekupić policjantów

Wyłudził telefony za ponad 15 tys. zł

Jechał suzuki, wiózł marihuanę

Zniszczono bankomat

 W nocy z niedzieli na poniedziałek policjanci zatrzymali dwóch oby-
wateli Ukrainy, którzy nieśli łyżwy, buty narciarskie, bluzy sportowe i rę-
kawice bokserskie. 27- i 36-latek ukradli sprzęt sportowy z jednego z dys-
kontów. Wszystkie rzeczy były nowe i miały metki znanych światowych 
producentów, co od razu zwróciło uwagę funkcjonariuszy. Po chwili uda-
li się oni z zatrzymanymi do sklepu, gdzie w jednym z pomieszczeń za-
bezpieczyli ślady włamania. Ukraińcy trafi li do celi i usłyszeli zarzuty. 
Grozi im do 10 lat więzienia, o ich dalszym losie zdecyduje sąd.

 Na przestrzeni ostatniego tygodnia policjanci zatrzymali kilkunastu 
nietrzeźwych kierujących. W ubiegły piątek w Baniosze i Tarczynie za-
trzymano dwie kobiety. Obydwie panie miały w organizmie ponad 2 pro-
mile alkoholu. Cztery dni później w Chylicach wpadł jadący fi atem 33-la-
tek, który wydmuchał 2,2 promila. Z kolei na u. Mirkowskiej w Konstanci-
nie-Jeziornie mundurowi zatrzymali jadącego citroenem 41-latka, który 
miał we krwi ponad 1 promil alkoholu. Wszyscy nietrzeźwi kierujący stra-
cili prawo jazdy i staną przed sądem. Grozi im do 2 lat więzienia.

 W sobotę na ulicy Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie poli-
cjanci zauważyli kobietę jadącą z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa. 
Po zatrzymaniu jej do kontroli okazało się, że w aucie znajdują się papie-
rosy bez polskich znaków akcyzy skarbowej. 38-letnia Ukrainka, obawia-
jąc się konsekwencji, zaproponowała funkcjonariuszom 200 złotych ła-
pówki w zamian za odstąpienie od wykonywania czynności służbowych. 
Tym jeszcze bardziej pogorszyła swoją sytuację. Kobieta została zatrzy-
mana i usłyszała zarzut próby przekupienia policjantów. Grozi jej za to do 
3 lat więzienia.

 Kilka dni temu policjanci wytropili 29-letniego mieszkańca Warsza-
wy, podejrzanego o wyłudzenie w dwóch punktach na terenie Góry Kal-
warii 9 telefonów komórkowych o łącznej wartości ponad 15 tys. zł. Męż-
czyzna posługiwał się sfałszowanymi dokumentami: dowodami osobi-
stymi oraz aktami notarialnymi. Jak informuje policja, sprawa ma charak-
ter rozwojowy i wszystko wskazuje na to, że w przestępczy proceder było 
zamieszanych więcej osób. 

 Kilka minut po północy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 
osobowe suzuki. Kiedy rozmawiali z kierowcą zauważyli, że 18-letni pa-
sażer zaczął dziwnie się zachowywać. W pewnej chwili wyraźnie niespo-
kojny chłopak wyrzucił za okno niewielkie zawiniątko. Jak się okazało, 
było w nim prawie 7 g marihuany. 18-latek został zatrzymany i usłyszał 
zarzut posiadania środków odurzających za co grozi do 3 lat pozbawie-
nia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek przy ul. 3 Maja 
w Złotokłosie. Nieznani sprawcy wyłamali w urządzeniu drzwiczki oraz 
uszkodzili części obudowy. Mimo starań nie udało im się wyjąć ze środka 
pieniędzy. Wszystkie osoby, które widziały zdarzenie lub znają tożsamość 
sprawców proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji.

R E K L A M A

UB zadbało, by został zapomniany
KONSTANCIN-JEZIORNA Janusz Kłos od kilku lat zabiega o upamiętnienie Henryka Stokow-
skiego, zamordowanego przez siepaczy z Urzędu Bezpieczeństwa w konstancińskim 
Białym Dworku. Jest szansa, że w centrum uzdrowiska niebawem stanie tablica po-
święcona żołnierzowi Armii Krajowej
 Mury Białego Dworku u zbie-
gu ul. Wierzejewskiego i Jagielloń-
skiej do dziś skrywają wiele tragicz-
nych tajemnic. Nikt nie wie, ile osób 
w nim bito i torturowano, a ile za-
mordowano. Do tej pory nie odna-
leziono żadnych dokumentów będą-
cych dowodem zbrodni funkcjona-
riuszy Urzędu Bezpieczeństwa, któ-
rzy ulokowali się w stylowej willi w 
połowie 1945 roku. 

Zmasakrowane ciało
 Być może nigdy nie dowiedzie-
libyśmy się, w jaki sposób zakoń-
czył życie st. strz. Henryk Stokow-
ski ps. Jaskółka, gdyby nie upór w 
dochodzeniu prawdy, jakim wyka-
zał się Janusz Kłos z Konstancina-
Jeziorny. Urodzony w 1914 roku 
Stokowski był pierwszym mężem 
matki  Janusza Kłosa. 
 – Nigdy nie spotkałem tego czło-
wieka, ale jestem z nim emocjonal-
nie związany. Jako małe dziecko wi-
działem, jak mama przeżywała jego 
śmierć, pokazy wała zdjęcia z al-
bumu i opowiadała, że walczył 
w Powstaniu Warszawsk im i 
w wielk iej bitwie partyzanc-
k iej w Piskórce w Lasach Choj-
nowsk ich. To wszystko utkwi-
ło mi w pamięci. Dlatego k ie-
dy mama zmar ła, postanowi-
łem dokończyć jej dzieło – t łu-
maczy 67-latek. 
 Henryk Stokowski tuż przed 
wojną był w wojsku, brał udział w 
kampanii wrześniowej, a następ-
nie trafił do niewoli niemieckiej. 
Gdy powrócił w rodzinne strony, 
związał się z Armią Krajową. Dla-
tego w 1945 roku na celownik wzię-
li go funkcjonariusze z powstałej 
w Konstancinie-Jeziornie placów-
ki UB, dowodzonej przez szkolone-
go w Związku Radzieckim Romana 
Jabłońskiego. Zabrali „Jaskółkę” z 
domu w Nowym Wierzbnie pod ko-
niec września 1945 roku. AK-owca 
poddano okrutnym torturom i wie-
logodzinnym przesłuchaniom, w 
wyniku których najprawdopodob-
niej w nocy z 28 na 29 września 
zmarł. – UB zniszczyło całą doku-
mentację na ten temat. Jednak w ar-
chiwach Instytutu Pamięci Narodo-
wej, chyba przez przypadek, zacho-
wały się akta śledztwa prokurator-
skiego przeprowadzonego w spra-
wie mordu. Dotarłem do nich dopie-
ro teraz. Z zeznań matki wynikało, 
że ciało Henryka Stokowskiego było 
zmasakrowane. Miał zmiażdżone 
palce, powyrywane paznokcie, boki 
i całe stopy sine, a na przegubach 

rąk pozostały ślady spętania i wie-
szania. Jako oficjalny powód śmier-
ci podano atak serca – opowiada Ja-
nusz Kłos. Henryk Stokowski osie-
rocił pięciomiesięczną córkę i dwu-
letniego syna. 

Nie ma dokumentów, 
nie ma sprawy
 Zofia Stokowska jeszcze w 
październiku 1945 roku zaczę-
ła walkę o ukaranie morderców 

męża. Napisała do prezyden-
ta Bolesława Bieruta, do rejono-
wej prokuratury wojskowej i po-
wiatowej komórki Polskiej Partii 
Robotniczej. Kancelaria głowy 
państwa zapewniała, że „win-
ni śmierci zostaną postawieni 
przed sądem i ukarani”. Jednak 
sprawa została zamieciona pod 
dywan. Kiedy nadeszła chwilowa 
odwilż i w 1956 r. nastały rządy 
Władysława Gomułki, Zofia Sto-
kowska ponownie zawiadomi-
ła prokuraturę, ale i tym razem 
śledztwo umorzono. Do śmier-
ci w 1992 roku nie doczekała się 

sprawiedliwości. Przez ponad 
pół wieku nikt oficjalnie nie na-
pisał, że „Jaskółka” został zaka-
towany przez bezpiekę. 
 – Skoro nie było dokumen-
tów, uznano, że nie ma tematu 
– podsumowuje Janusz Kłos. 
 Sprawa jednak nie dawała mu 
spokoju. Kiedy w 2013 roku rozpo-
częto obchodzenie Dnia Żołnierzy 
Wyklętych, zaczął starania o upa-
miętnienie Henryka Stokowskie-
go. Korespondował z archiwami i w 
końcu – z pomocą Tomasza Łabu-
szewskiego z Instytutu Pamięci Na-
rodowej – dostał potwierdzenie, że 
„Jaskółka” zginął z rąk funkcjona-
riuszy UB w placówce w Konstanci-
nie-Jeziornie.   
 Janusz Kłos przekonał już wła-
dze miasta o potrzebie umieszcze-
nia tablicy, która będzie upamięt-
niała Henryka Stokowskiego. Dłu-
gotrwałe procedury jeszcze trwają, 
ale wedle planów, ma ona zawisnąć 
w pobliżu Białego Dworku. Daw-
na katownia i teren wokół niej jest 
własnością samorządu Mazowsza. 
 – Już zwróciłem się do urzę-
du marszałkowskiego o sprzedaż 
gminie trójkątnego terenu u zbie-
gu ulic Wierzejewskiego i Jagiel-
lońskiej, gdzie będzie utworzone 
miejsce pamięci. Czekam na odpo-
wiedź – informuje burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk.

Piotr Chmielewski

Nigdy spotkałem tego człowieka, ale jestem z nim emocjonal-
nie związany – mówi Janusz Kłos. W tle była ubecka katownia 

Kancelaria Bolesława Bieruta 
zapewniała, że „winni

śmierci zostaną postawieni 
przed sądem i ukarani”.
Jednak sprawa została 
zamieciona pod dywan

Czeka go deportacja do Chin
 We wtorkowy wieczór policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 
peugeota. Auto prowadził 43-letni Chińczyk. Po chwili okazało się, że 
mężczyzna ukrywa w kurtce drewniane pudełeczko z metaamfetaminą. 
43-latek został zatrzymany i trafi ł do celi. Po sprawdzeniu okazało się, że 
przebywa w Polsce nielegalnie. Usłyszał zarzut posiadania środków odu-
rzających i zaczęła się wobec niego procedura deportacyjna. 
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Kompleks Hotelowy LOGOS
ul. 29 Listopada 9, 16-300 Augustów
tel. 87 643 20 21; kom. 607 075 902
e-mail: info@augustow-logos.pl; www.augustow-logos.pl

Wielkanoc w Augustowie 2017
Świadczenia zawarte w cenie:

Noclegi x 3,
Śniadanie wielkanocne,
Śniadanie świąteczne,
Kolacja świąteczna,

Obiadokolacja

4 dni w Kompleksie
Hotelowym Logos

Cena: 425 zł/os.
Termin: 14 - 17.04.2017r.

Zimno ci?
Przyjdź i się ubierz
GÓRA KALWARIA Zasada jest prosta: jeżeli potrzebujesz, bierzesz ubra-
nia z wieszaka, ale możesz też zostawić inne w zamian. Ten jedyny w 
gminie punkt z darmową odzieżą działa przy ul. ks. Zygmunta Sajny 2a

 Do tej pory ogólnopolska akcja „Wymiana ciepła” wzbudzała entuzjazm w 
dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Łódź. Jednak wieści szyb-
ko się rozchodzą. Od końca stycznia wieszaki stoją również przy siedzibie Po-
wiatowego Ośrodka Interwencji  Kryzysowej (POIK) przy ul. ks. Zygmunta Saj-
ny 2a w Górze Kalwarii. – Mamy magazyn z odzieżą dla ofi ar przemocy. Jed-
nak obecni goście naszego hostelu nie potrzebują dodatkowych ubrań, dla-
tego zdecydowaliśmy się wywiesić je na wieszakach na ulicy – mówi Łukasz 
Kopytowski, p.o. dyrektora POIK.
 Jak pokazują kilkunastodniowe doświadczenia, POIK trafi ł ze spontanicz-
ną akcją w dziesiątkę. Potrzebujący jeszcze walczą z małomiasteczkowym 
wstydem i przychodzą po odzież najczęściej, gdy zbliża się zmrok. – Ku na-
szemu zaskoczeniu, raz zobaczyliśmy nawet małą dziewczynkę, jak przeglą-
dała ubrania – opowiada Łukasz Kopytowski.
 Najszybciej z wieszaków zniknęła ciepła, zimowa odzież. Ale nie ma obaw, 
nie zabraknie jej. Ponieważ w odzewie na akcję do POIK mieszkańcy zaczęli 
dowozić ubrania w workach. 
 – W tym tygodniu ustawimy nowe, stabilniejsze wieszaki, które dodatkowo 
będą chroniły odzież przed deszczem i śniegiem – zapowiada dyrektor POIK.

PC

Akcja spotkała się z zainteresowaniem mieszkańców

Rozległy grunt na Rybiu idzie pod młotek
GÓRA KALWARIA Spółdzielnia Mieszkaniowa szuka pieniędzy na pilne remonty w 20 blo-
kach. Dlatego wystawiła na sprzedaż swój najcenniejszy grunt

 Chodzi o trzy działki mające w 
sumie około 20 tys. mkw. u zbie-
gu ulic Rybie i Skierniewickiej, w po-
bliżu istniejącego osiedla Rybie. To 
może być dla deweloperów łakomy 
kąsek. Dla nieruchomości obowiązuje 
plan zagospodarowania, który umoż-
liwia budowę bloków w tym miejscu 
oraz punktów usługowych. Aby wejść 
w posiadanie gruntu, trzeba dyspono-
wać minimum 9,7 mln zł, bo taka jest 
jego cena wywoławcza. 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa (SM) 
stała się właścicielem tych działek 
cztery lata temu (za jedyne 157 tys. zł), 
wcześniej była ich użytkownikiem 
wieczystym. Władze Góry Kalwarii 
zgodziły się na udzielenie spółdziel-

ni bonifikaty przy przekształcaniu 
użytkowania we własność w zamian 
za wykrojenie dla gminy 5 tys. mkw. 
przy ul. Rybie. Na pozyskanym w 
ten sposób terenie samorząd planuje 
w bliżej nieokreślonym terminie wy-
budować mieszkania komunalne. 
 SM nie stać było na samodzielne 
zagospodarowanie tego terenu, stąd 
decyzja o jego sprzedaży. 
 – Mamy do wyremontowania 20 
bloków. Te na osiedlu przy ul. Skier-
niewickiej trzeba w pierwszej kolej-
ności ocieplić, a w budynkach przy 
ul. Pijarskiej i Wyszyńskiego musi-
my się zająć dachami – wylicza po-
trzeby Krzysztof Rychlewski, prezes 
spółdzielni.

 Przez ostatnie lata SM udało się 
wyremontować trzy bloki, ponieważ 
porozumiała się z deweloperami. 
Firmy poprawiły stan budynków w 
zamian za nadbudowanie nad nimi 
dodatkowych mieszkań, które mo-
gły następnie zaoferować na sprze-
daż, aby odzyskać zainwestowane 
pieniądze. 
 – Ze względu na zaostrzenie się 
konkurencji na rynku mieszkanio-
wym w Górze Kalwarii, obecnie 
znalezienie prywatnego partnera do 
sfinansowania i wykonania remontu 
budynku w ten sposób jest niereal-
ne – uważa Krzysztof Rychlewski.

PC

Spółdzielnia chciałaby pozyskać fundusze na remont bloków z wielkiej płyty

R E K L A M A
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Nowa galeria handlowa
nabiera rumieńców
KONSTANCIN-JEZIORNA Budowa Quick Parku przy wyjeździe z Konstancina w stronę stolicy ma 
ruszyć w połowie tego roku. Inwestor podpisał już umowę z kilkoma najemcami sklepów

 Pewne jest, że w pobliżu restau-
racji McDonald’s ulokuje swój sklep 
firma Martes Sport. Wcześniej de-
weloper poinformował o zawar-
ciu umowy najmu z Organic Farma 
Zdrowia, który otworzy przy War-
szawskiej największe w Polsce de-
likatesy ekologiczne o powierzchni 
prawie 900 mkw. 
 Quick Park Konstancin będzie 
pierwszym tego typu regionalnym 
centrum handlowym w okolicy Kon-
stancina-Jeziorny i Warszawy. Zo-
stał zaprojektowany jako zespół 
trzech niezależnych obiektów han-
dlowych, o łącznej powierzchni naj-
mu 5000 mkw., oferujących 35 skle-
pów, punktów usługowych oraz ga-
stronomicznych znanych sieci. Do 
dyspozycji zmotoryzowanych klien-

tów będzie parking ze 180 miejscami 
postojowymi.
 – Quick Park Konstancin będzie 
wyjątkowym projektem. Architek-
ci nadali mu ciekawą formę: galeria 
handlowa ma być rozbita na mniej-
sze budynki, każdy jak kwartał kamie-
niczek ze skośnymi dachami. Dzięki 
temu cała przestrzeń będzie dostępna 
dla okolicznych mieszkańców i wkom-
ponuje się w uzdrowiskowy charakter 
Konstancina – mówi Jakub Fijałkow-
ski, prezes Grupy Real2B, która wybu-
duje kompleks.
 Jak informuje nas Tomasz Szy-
puła z Real2B, prace budowlane roz-
poczną się niezwłocznie po otrzy-
maniu prawomocnego pozwolenia 
na budowę. – Szacujemy, że nastąpi 
to w połowie bieżącego roku – doda-

je. Roboty potrwają około roku. 
 W drugim etapie planowana jest 
realizacja części rozrywkowo – re-
kreacyjnej (w której zapowiedziano 
budowę m.in. kina). 
 Dużo kontrowersji budził do tej 
pory dojazd do nowej galerii. De-
weloper próbował uzyskać zgodę 
na wykonanie nowego skrzyżowa-
nia na ul. Warszawskiej (czyli szosie 
nr 724) z lewoskrętem dla jadących 
od strony stolicy. Jednak spotkał się 
z odmową. Przeciwnikami nowych 
„krzyżówek” byli mieszkańcy i wła-
dze Konstancina. Obawiali się bo-
wiem, że kolejne nowe skrzyżowanie 
znacząco spowolni ruch samocho-
dowy i spowoduje korki na połącze-
niu uzdrowiska ze stolicą. 

Piotr Chmielewski

Wedle zapewnień inwestora, takimi alejkami klienci będą spacerowali w połowie przyszłego roku

Czy będzie referendum?
PIASECZNO Podczas lutowej sesji, radni miejscy zaprotestowali prze-
ciw rządowym planom włączenia gminy Piaseczno do Warszawy. Czy 
na ten temat wypowiedzą się także mieszkańcy?

 – Przyjęte przez radę miejską stanowisko otwiera temat referendum. Je-
steśmy gotowi do jego ogłoszenia w każdej chwili. Jednak nie chcielibyśmy, 
aby tak ważny dla przyszłości Piaseczna i jego mieszkańców temat został 
sprowadzony do politycznej rozgrywki między Platformą Obywatelską  a Pra-
wem i Sprawiedliwością – komentuje Magdalena Woźniak, wiceprzewodni-
cząca rady miejskiej. – Dlatego zbieramy głosy mieszkańców w tej sprawie i to 
ich wola będzie decydująca. Bardzo istotne byłoby sformułowanie ewentual-
nego pytania referendalnego w taki sposób, aby wobec zmieniającej się z dnia 
na dzień i wciąż zaskakującej nas rzeczywistości, było ono za 6 tygodni – bo 
tyle trwałoby zorganizowanie ewentualnego referendum – nadal aktualne. 

TW

Kompleksowe usługi
brukarskie i ogrodnicze

Ma³e  Formy  Architektury  Ogrodowej

tel. 608 390 733
R E K L A M A
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Szeryf zbiera pochwały
TARCZYN Kiedy rok temu podinsp. Marcin Stypiński przejmował fotel komendanta  ko-
misariatu policji w Tarczynie, jednostka miała najgorsze wyniki w powiecie. Obecnie 
notuje najwyższą wykrywalność sprawców przestępstw
 To raczej rzadki obrazek: włoda-
rze chwalą miejscowego szefa policji 
za to, że poprawiło się bezpieczeń-
stwo, a mundurowych w końcu wi-
dać na ulicach i we wsiach. Jeden z 
radnych podczas sesji rady miejskiej 
Tarczyna 2 lutego stwierdził: – Nie-
oznakowany policyjny samochód 
zrobił dużo dobrego! Mirosław Fa-
liszewski, przewodniczący rady wtó-
rował rajcy: – Słyszę od społeczno-
ści, że widać postęp w liczbie poli-
cjantów na ulicach. Jest lepiej przy 
szkołach niż było kiedyś.

Nie narzucałem niemożliwego
 Podinsp. Marcin Stypiński zo-
stał komendantem policji w Tar-
czynie z początkiem lutego zeszłe-
go roku. Rozkazem przeniesiono 
go z Komendy Powiatowej Policji 
w Piasecznie, gdzie przez 13 mie-
sięcy kierował wydziałem prewen-
cji, a wcześniej przez lata drogów-
ką. Dwa tygodnie później jego za-
stępcą został asp. szt. Paweł Wie-
czorek, fachowiec od spraw kry-
minalnych. Mieli co poprawiać: w 
2015 roku wzrosła w Tarczynie licz-
ba przestępstw, do tego wykrywal-
ność sprawców spadła do niespeł-
na 30 proc., najgorszego poziomu w 
powiecie. Do tego słychać było ze-
wsząd skargi, że w gminie zrobiło 
się niebezpiecznie, panoszą się wła-
mywacze, złodzieje i wandale.
 Co zrobił nowy szeryf? – Usia-
dłem z podwładnymi i szczerze 
porozmawiałem. Ustaliliśmy zasa-
dy dobrej współpracy, powiedzie-

liśmy sobie, o co chodzi w naszej 
pracy. Nie narzucałem rzeczy, któ-
re są nie do osiągnięcia – twierdzi. 
Inspektorowi Stypińskiemu uda-
ło się uzupełnić wakaty w komi-
sariacie. Policjanci zostali wysła-
ni na ulice, zaczęli patrolować je 
też wspólnie ze strażnikami miej-
skimi. Ich pracę widać w statysty-
kach. Przez rok mundurowi ujaw-
nili prawie dwa razy więcej wykro-
czeń niż w roku 2015, wlepili kil-
ka razy więcej mandatów. W 2016 
roku, w porównaniu do poprzed-
nich 12 miesięcy, przestępczość 
kryminalna spadła o jedną trzecią, 
a liczba najbardziej dolegliwych 
dla społeczności kradzieży z wła-
maniami o połowę. Do tego zma-
lała z 33 do 16 liczba aktów wan-
dalizmu, z tego połowę ich spraw-
ców wykryto. Ostatecznie miniony 
rok komisariat w Tarczynie zakoń-
czył z dwa razy wyższym wskaź-
nikiem wykrywalności niż go za-

czynał.  – Na pewno można zro-
bić jeszcze więcej, ale ja będę za-
dowolony, jeśli uda nam się utrzy-
mać takie wyniki, jakie osiągnę-
liśmy – chucha na zimne Marcin 
Stypiński.

Ważne patrole piesze 
 Z pracy stróżów prawa bardziej 
niż przed rokiem jest też zadowo-
lona burmistrz Barbara Galicz, ale 
uważa, że nie należy spoczywać na 
laurach. – Statystyki statystykami, 
policję rzeczywiście częściej widać w 
terenie. Jednak podczas niedawnego 
spotkania poprosiłam komendanta 
o możliwie jak największą liczbę pa-
troli pieszych na ulicach, ponieważ 
ma to duży wpływ na poczucie bez-
pieczeństwa mieszkańców i zmniej-
szenie bezkarności osób, które do-
konują przestępstw i dewastacji. 
Nasi strażnicy również będą w nich 
uczestniczyć – komentuje. 

Piotr Chmielewski

Komendant Stypiński: Będę zadowolony, jeśli uda nam się 
utrzymać takie wyniki, jakie osiągnęliśmy w zeszłym roku

Miniony rok komisariat 
w Tarczynie zakończył z dwa 
razy wyższym wskaźnikiem 

wykrywalności sprawców 
przestępstw niż go zaczynał

R E K L A M A



Zachęcamy – płać podatki, 
tam gdzie mieszkasz!
 Kiedy płacimy podatek tam gdzie faktycznie mieszkamy, to wróci on do 
nas w postaci nowych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placówek edu-
kacyjnych, szerokiej oferty sportowej, kulturalnej i zdrowotnej, jednym sło-
wem zwiększa komfort i podnosi standard życia wszystkim mieszkańcom. 
 Liczba nowych inwestycji jest zależna, przede wszystkim, od udziału w po-
datku dochodowym, który stanowi główne źródło dochodów gminy.

Nie przekazuj pieniędzy na rozwój innego 
miejsca – płać podatki, tam gdzie mieszkasz!
Bądź współgospodarzem! 
Twoja złotówka wpłynie na poprawę jakości życia 
wszystkich mieszkańców Gminy Góra Kalwaria.
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Profilaktyka 
przede wszystkim

  Oprócz podstawowej działalno-
ści wynikającej z umów podpisanych 
z Narodowym Funduszem Zdrowia 
SPZOZ wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom Pacjentów i realizuje pro-
gramy profilaktyczne  - „Profilakty-
ka raka szyjki macicy” i „Profilakty-
ka chorób układu krążenia” oraz pro-
wadzi szczepienia przeciwko grypie, 
HPV i meningokokom. Zakup szcze-
pionek przeciwko w/w chorobom fi-
nansowany jest przez samorząd w 
formie dotacji na programy zdrowot-
ne. Ponadto zainicjowano program 
leczenia otyłości w ramach POZ i z 
dniem 6 grudnia 2016r. zatrudnio-
no dietetyka, który udziela porad w 
Przychodni w Górze Kalwarii.
 Dodatkowo nasi Pacjenci, u któ-
rych rozpoznano lub występuje po-
dejrzenie chorób układu oddechowe-
go mogą skorzystać z badania spiro-
metrii, która wykonywana jest syste-
matycznie w każdą środę. 
 Ważnym punktem działania Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej jest współudział 
w zapewnieniu mieszkańcom nasze-
go miasta i okolic możliwości sko-
rzystania z Doraźnej Pomocy Le-
karskiej. Punkt DPL znajduje się w 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. 
Szpitalnej 1 i jest niezależnym od 
NFZ,  w całości finansowanym przez 
Gminę Góra Kalwaria (276 tys. zło-
tych w roku 2016),  miejscem udzie-
lania ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych w przypadku zachoro-
wania lub nagłego pogorszenia stanu 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii, w skład którego 
wchodzą, oprócz Przychodni Lekarskiej znajdującej się przy ulicy por. Jana Białka 4, 
Filia w Baniosze i Filia  w Sobikowie świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej, leczenia stomatologicznego (w tym protetycznego) oraz ginekologii

Aparat ultrasonografi czny  
VOLUSON S6 BT16

zdrowia, a także świadczeń związa-
nych z potrzebą zachowania ciągło-
ści leczenia (np. zlecone prze lekarza 
zastrzyki, zmiana opatrunków).
 DPL cieszy się bardzo dużym zain-
teresowaniem Pacjentów, którzy mogą 
uzyskać fachową pomoc lekarską i pie-
lęgniarską w dni powszednie w godz. 
18.00-23.00, a w soboty, niedziele i świę-
ta w godz. 9.00-19.00, a tym samym nie 
muszą w razie nagłej choroby jechać do 
oddalonego o 15 km Piaseczna. Brak ko-
munikacji miejskiej w godzinach nocnych  
oraz nieposiadanie własnego środka lo-
komocji dodatkowo sprawiają, że szcze-
gólnie osoby starsze zadowolone są w 
działania Doraźnej Pomocy Lekarskiej w 
Górze Kalwarii. 
 W ramach poprawy jakości świad-
czonych usług w grudniu 2016r. dzięki 

wsparciu finansowemu Gminy Góra 
Kalwaria w wysokości 85 tyś złotych, 
SPZOZ zakupiło nowoczesny aparat 
USG -VOLUSON S6 BT16 – najnow-
sze dzieło inżynierów firmy GE Heal-
thcare. Zastosowane w nim przełomo-
we rozwiązania sprzętowe i aplikacyj-
ne umożliwiają wykonywanie badań 
najwyższej jakości. Dzięki dwóm 
sondom wchodzącym w skład 
urządzenia aparat pozwala m.in. 
na wszechstronną diagnostykę 
ultrasonograficzną chorób na-
rządu rodnego u kobiet, diagno-
zowanie schorzeń jamy brzusz-
nej, układu moczowego, tarczy-
cy, a także ocenę przebiegu ciąży 
(badanie płodu, określenie czasu 
trwania ciąży). 
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Polski Sinatra zaśpiewał w Hugonówce
KONSTANCIN-JEZIORNA Krzysztof Kiljański podczas walentynkowego recitalu w Hugonów-
ce wykonał najpiękniejsze światowe i polskie utwory muzyki rozrywkowej oraz stan-
dardy jazzowe w oryginalnych interpretacjach
 Sobotni recital Krzysztofa Kil-
jańskiego przyciągnął wielu fanów 
wokalisty. Sala widowiskowa Kon-
stancińskiego Domu Kultury wypeł-
niła się do ostatniego miejsca, a bi-
lety były wyprzedane na długo przed 
koncertem. Artysta nie zawiódł pu-
bliczności. 
 W Hugonówce zaśpiewał głów-
nie utwory ze swojej debiutanckiej 
płyty „In the Room” z 2005 roku 
oraz znane światowe klasyki mu-
zyki rozrywkowej i standardy jaz-
zowe. Recital „Blue moon” prze-
niósł publiczność w atmosferę naj-
większych scen świata oraz ame-
rykańskich klubów jazzowych. 
Wokalista obdarzony aksamitnym 
głosem, nie bez przyczyny jest na-
zywany polskim Sinatrą. Potwier-
dził, że świetnie czuje się w reper-
tuarze pamiętnego, amerykańskie-
go piosenkarza i aktora. Nie za-
brakło także innych przebojów, 
wśród których były m.in. „What 
a wonderful world” Louisa Arm-
stronga czy „Prócz ciebie nic”, 
piosenki w oryginale śpiewanej z 
Kayah. 
 Wokaliście na scenie akom-
paniował znany pianista Piotr 
Wrombel, występujący i nagry-
wający z największymi gwiaz-
dami polskiej sceny muzycznej. 
Krzysztof Kiljański błyskawicz-
nie nawiązał świetny kontakt z 
publicznością. Każdy utwór po-
przedzał zabawnymi anegdota-

mi, które opowiadał z właściwy-
mi sobie elegancją i poczuciem 
humoru. Uczestnicy koncertu 
nagrodzili muzyków owacją na 
stojąco, a oni odwdzięczyli się 
występem na bis. Na zakończe-
nie wokalista pożegnał się z pu-
blicznością. Wszystkim narcia-
rzom podczas ferii życzył dużo 
śniegu. Pozostałym natomiast... 
poradził, by już szykowali Ma-
rzanny. - Sam nie przepadam za 
zimą i już nie mogę doczekać się 

wiosny – przyznał z uśmiechem. 
Koncertowi patronował „Kurier 
Południowy”.
 To nie ostatnia muzyczna gwiaz-
da, która w tym roku wystąpi na sce-
nach Konstancińskiego Domu Kul-
tury. W niedzielę 21 maja w am-
fiteatrze w konstancińskim Parku 
Zdrojowym zaśpiewa znana woka-
listka Maria Sadowska, a gwiazdą 
czerwcowych Dni Konstancina bę-
dzie Andrzej Piaseczny. 

PC

Wokaliście akompaniował znakomity pianista Piotr Wrombel 
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Polaqua zbuduje CEM
PIASECZNO Już od 6 lat trwają przygotowania do budowy Centrum 
Edukacyjno-Multimedialnego obok miejskiego targowiska. Wszystko 
wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni gmina podpisze umowę z 
wykonawcą inwestycji 

 Coraz więcej osób zaczyna zadawać sobie pytanie czy ta saga kiedyś się 
zakończy i czy przy miejskim targowisku rzeczywiście powstanie nowocze-
sna szkoła, która będzie wizytówką Piaseczna. Wszystko wskazuje na to, że 
stanie się to w ciągu najbliższych dwóch lat. Po otwarciu ofert przetargo-
wych, co nastąpiło 19 grudnia, okazało się że najniższa z nich – przygotowana 
przez fi rmę Polaqua z Wólki Kozodawskiej - opiewa na 49,7 mln zł. W związku 
z tym radni musieli zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową, rezerwując na 
budowę szkoły ponad 14 mln zł więcej niż pierwotnie zakładano. 
 Tymczasem w ubiegły piątek druga w przetargu fi rma Alstal, która zapro-
ponowała że zbuduje CEM za ponad 51 mln zł, złożyła do gminy wniosek o 
unieważnienie oferty fi rmy Polaqua. - Wniosek ten będziemy w najbliższych 
dniach analizować. W tej chwili trudno mi powiedzieć, czy jest on zasadny 
– poinformowała nas w poniedziałek Anna Bednarska, pełnomocnik burmi-
strza Piaseczna. Po wyjaśnieniu sprawy fi rma Alstal odstąpiła od złożenia pro-
testu. Do końca lutego gmina chce podpisać umowę z wykonawcą. Budowa 
CEM-u ma potrwać 20 miesięcy.

Tomasz Wojciuk

Centrum Edukacyjno-Multimedialne, według zapowiedzi, 
ma powstać do końca 2018 roku

Pałac potrzebuje remontu, 
a najpierw dzierżawcy
POWIAT/PIASECZNO Radni powiatu zdecydowali, że na długoletni najem zniszczonych bu-
dynków wchodzących dawniej w skład Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego (SGW) Cecylii 
Plater Zyberkówny w Piasecznie-Chyliczkach jednak zostanie ogłoszony przetarg nie-
ograniczony
 Starosta Wojciech Ołdakow-
ski proponował, aby  wymagający 
pilnego remontu 115-letni pałac na 
obrzeżach parku miejskiego oraz 
położone po sąsiedzku, zamiesz-
kałe budynki gospodarcze powiat  
oddał bez przetargu organizacji, 
która jest spadkobiercą idei SGW. 
Tłumaczył, że umożliwiają to prze-
pisy, ponieważ w zabytku znajdu-
je się kaplica, czyli miejsce kultu. 
Włodarz powiatu uważa również, 
że powrót Chyliczanek do obiektu 
ufundowanego przez Cecylię Pla-
ter-Zyberkównę byłby „rodzajem 
sprawiedliwości dziejowej”. Ponie-
waż po II wojnie światowej mają-
tek SGW został odebrany prawo-
witym właścicielom i upaństwo-
wiony, a sprawy o jego odzyskanie 
trwają do dziś. 
 Towarzystwo Oświatowe im. Ce-
cylii Plater-Zyberkówny (TO) dekla-
rowało, że po renowacji otworzy w 
budynku niepubliczną szkołę pod-
stawową.
 Radni jednak zdecydowali, że 
jeśli TO nadal jest zainteresowane 
dzierżawą obiektu, będzie musia-
ło  przystąpić od przetargu na rów-
ni z innymi potencjalnymi oferen-
tami. W kuluarach słychać było, że 
być może przejęciem opieki nad bu-

dynkami zainteresuje się gmina Pia-
seczno. – Dotychczas nie mieliśmy 
takich planów. Jeśli chodzi o park, 
na cele kulturalne wyremontujemy 
położony niedaleko od pałacu dwo-
rek nazywany Poniatówką. Na nasze 
cele on wystarczy – mówi wicebur-
mistrz Daniel Putkiewicz. – Mamy 
również kilka innych obiektów, na 
których rewitalizację zamierzamy 
przeznaczyć znaczne środki. Chodzi 
o dawną remizę strażacką przy ul. 

Kościuszki czy dom „Zośki” w Za-
lesiu – dodaje.
 Radna powiatowa Honorata Ka-
licińska uczuliła zarząd powiatu, 
aby w umowie z przyszłym dzier-
żawcą zabezpieczył prawa osób, 
które mieszkają w budynkach, które 
mają stać się obiektem najmu. – Tam 
mieszka 46 osób. Oby nie poszły na 
bruk – przestrzegła. 

Piotr Chmielewski

Przetarg na dzierżawę 115-letniego zabytku ma być ogłoszony 
w najbliższych dniach 

Rzeź dębów w świetle prawa
KONSTANCIN-JEZIORNA Mieszkaniec miasta uzdrowiskowego zaalarmo-
wał nas, że przy ul. Kabackiej i Pułaskiego doszło do wycinki wieko-
wych dębów. – Odbyło się to zgodnie z prawem. Niestety, takie mamy 
od początku roku przepisy – mówią bezradnie gminni urzędnicy

 - Na działce, którą właściciel 
„przywrócił do użytkowania rolni-
czego” padły drzewa, z których jed-
no ma 130 cm średnicy i 440 cm w 
obwodzie, drugie zaś 100 cm średni-
cy i 350 cm w obwodzie. – Pozosta-
łe dwa dęby czekają na egzekucję, są 
już podcięte. To szaleństwo. Gdzie 
jest pan minister Szyszko, który jest 
autorem nowych przepisów? – pyta 
retorycznie mieszkaniec. 
 Na działce wycięto także kilku-
dziesięcioletnie brzozy. Na miejscu 
zdarzenia byli strażnicy miejscy i 
urzędnicy ratusza. Sprawdzili jedy-
nie, czy do wyrębu doszło zgodnie z 
aktualnym prawem.  
 – To działka rolna, właściciel 
nieruchomości w świetle obowiązu-
jącej od niedawna ustawy, miał pra-
wo usunąć drzewa bez zezwolenia. 
Nie miał również obowiązku zgła-

szać tego faktu – słyszymy od Anny 
Stefaniak, zastępcy kierownika Wy-
działu Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa konstancińskiego magistratu. 
 Nieoficjalnie od urzędników sły-
szymy, że w podkonstancińskich 
wsiach od pierwszych dni stycznia 
„drzewa idą równo”. – Niektórzy wręcz 
jakby czekali na tę ustawę – komentuje 
jedna z pracownic urzędu miasta. 
 Zdaniem mieszkańca, które-
go wycinka przy Pułaskiego podła-
mała, straty, jakie spowodują nowe 
przepisy związane z usuwaniem 
drzew, będą niepowetowane. – Te-
raz w świetle prawa można dewasto-
wać środowisko. Można nawet obli-
czyć, ile tysięcy metrów sześciennych 
tlenu wyprodukowałyby i ile pyłu za-
trzymałby te drzewa w sezonie wege-
tacyjnym – mówi.

PC 

– To był kaprys szaleńca, który nienawidzi przyrody. Ja muszę na to 
patrzeć i cierpieć  – mówi zmartwiony mieszkaniec Konstancina

Imieniny u hrabiny
Konstancji

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W nadchodzący weekend (18 i 
19 lutego) będziemy hucznie świę-
tować imieniny hrabiny Skórzew-
skiej, matki twórcy Konstancina 
hr. Witolda Skórzewskiego. Imie-
ninom Konstancji zorganizowa-
nym w ramach tegorocznych ob-
chodów 120-lecia powstania Kon-
stancina będzie towarzyszyło 
wiele atrakcji. W programie m.in. 
warsztaty pszczelarskie (sobota, 
godz. 14-16), podczas których bę-
dzie można nie tylko poznać pasjo-
nujące życie tych niezwykle poży-
tecznych owadów, lecz także do-
wiedzieć się jak powstają wosko-
we świece, a także skosztować róż-
nych miodów i poznać ich wła-
ściwości. Pierwszy dzień zwień-
czy spotkanie historyczne z cy-
klu Wirtualne Muzeum Konstan-
cina, poświęcone rodzinie Ros-
smannów z Bielawy, która jest 
niezwykle zasłużona dla tere-
nów obecnej gminy Konstancin-
Jeziorna. Weźmie w nim udział 
m.in. Hanna z Rossmannów Hle-
bowicz (godz. 17-19). Natomiast 
w niedzielę zapraszamy m.in. 
na niezwykle interesujący spa-
cer i warsztat zielarski „Leczni-
cze drzewa Konstancina” (godz. 
11-14) wernisaż wystawy malar-
stwa Marty Gronkiewicz (godz. 
17) i koncert muzyki klasycz-
nej w wykonaniu The New War-
saw Trio (godz. 19). W programie 
m.in. utwory Johannesa Straus-
sa, Edwarda Griega i Claude`a 
Debussy`ego. Wstęp wolny. Za-
pisy: tel. 22 484-20-20, rezerwa-
cje@konstancinskidomkultury.pl.
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Zmarł Jan Bandurski ps. Norwid
LESZNOWOLA

 W ubiegły piątek, 10 lutego zmarł w wieku 98 lat Jan Bandurski ps. Nor-
wid, żołnierz pułku „Baszta”, uczestnik Powstania Warszawskiego, w któ-
rym walczył w stopniu plutonowego. Po wojnie odznaczony orderem Vir-
tuti Militari. Jan Bandurski urodził się w Wólce Kosowskiej 19 listopada 1918 
roku przy dzisiejszej ulicy Nadrzecznej. Większość dorosłego życia spędził 
jednak w Warszawie, kierował m.in. warsztatami przy Politechnice War-
szawskiej. Jego pogrzeb odbędzie się w najbliższy poniedziałek 20 lutego 
o godz. 12 na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej. Norwid spo-
cznie w Alei Zasłużonych.

TW



Gmina
Piaseczno

PIASECZNO W METROPOLII - NIC O NAS BEZ NAS
Zgłoszony przez posłów PiS projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego War-
szawy został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Sam projekt, ale 
przede wszystkim tryb w jakim jest wprowadzany – poselski tzn. uproszczony 
i przyspieszony -  został z wielu stron głośno skrytykowany i po olbrzymim pro-
teście podwarszawskich gmin i samej stolicy prace nad ustawą zostały spowol-
nione. Co nie oznacza, że pomysłu zaniechano i został wycofany.  

 Debata nie toczy się o to, 
czy Piaseczno powinno być 
w metropolii, ale na jakich 
zasadach ta obecność mia-
łaby się opierać. Przecież od 
2015 r. podwarszawskie gminy 
uczestniczą w Programie Roz-
woju Obszaru Metropolital-
nego Warszawy. Dalsze zacie-
śnienie tej współpracy możli-
we jest na podstawie już istnie-
jących przepisów. Wprowadze-
nie nowego modelu, jeśli okaże 
się konieczne, powinno odbyć 
się za przyzwoleniem miesz-
kańców i na jasno określonych 
zasadach.
 O co chodzi w tej ustawie? 
Czy Piaseczno będzie dzielni-
cą Warszawy? Czy stracimy 
naszą samodzielność i decy-
zyjność? Co zyskają, a co stra-
cą mieszkańcy? Projekt, za-
miast odpowiadać na kluczo-
we pytania, wprowadza liczne 
niedomówienia i furtki, któ-
re w przyszłości stać mogą się 
zarzewiem konfliktów i roz-
czarowania mieszkańców. 
 Nasze wątpliwości i pyta-
nia do autorów ustawy, któ-
re nasuwają się po przestudio-
waniu tego dokumentu posta-
ramy się Państwu przedstawić 
w niniejszym artykule. 
 Projekt ustawy i stan za-
awansowania prac nad nią moż-
na odnaleźć na stronie interneto-
wej Sejmu RP - www.sejm.gov.pl

MIESZKAŃCY MAJĄ 
PRAWO WIEDZIEĆ
 Projekt ustawy pojawił 
się nagle i od razu skierowa-
ny został do Sejmu. Brak ja-
kichkolwiek wcześniejszych 
konsultacji społecznych jest 
jego grzechem pierworodnym 
z punktu widzenia zasad de-
mokracji. 
 Szacunek do mieszkańców 
i uznanie ich podstawowego 
prawa do współdecydowania 
o swojej przyszłości, a przy-
najmniej do wyrażenia swojej 
opinii nakazuje, aby tak waż-
ny i wprowadzający rewolucyj-
ne zmiany dokument był im 
uczciwie i jasno przedstawio-
ny. Brak konsultacji rodzi za-
rzuty ograniczania samorząd-
ności i samodzielności w imię 
arytmetyki wyborczej. Zapi-
sy i tryb jej wprowadzania sto-
ją w sprzeczności z przepisami 
ustawy o samorządzie gmin-
nym, ustawy o samorządzie 
powiatowym, naruszają Kon-
stytucję i Europejską Kartę 
Samorządu Lokalnego.

Pytania:
• Dlaczego nikt nie przedsta-
wił mieszkańcom i samorzą-
dom projektu i nie wyjaśnił 
wątpliwości w trakcie kon-
sultacji? Czy autorzy są go-
towi odbyć spotkanie, przed-
stawić projekt oraz odpowie-
dzieć na wątpliwości miesz-
kańców Piaseczna?

• Dlaczego projekt nie jest 
w normalnym trybie przygoto-
wywany przez rząd? Czy pro-
jekt był konsultowany z eks-
pertami, biurem analiz sejmo-
wych, które jest do dyspozy-
cji posłów? Dlaczego przyjęto 
tryb w którym pomija się Rzą-
dowe Centrum Legislacji?
  

CZY PIASECZNO BĘDZIE 
CZĘŚCIĄ WARSZAWY? 
 Dychotomia, która polega 
na tym, że z jednej strony mamy 
Gminę Warszawa a z drugiej 
Miasto stołeczne Warszawa 
wprowadza dezorientację. Czym 
wobec tego będą pozostałe Gmi-
ny wchodzące w skład metro-
polii? Większość mieszkańców 
zadaje sobie pytanie czy Pia-
seczno pozostanie miastem, 
czy raczej będziemy mieszkań-
cami Warszawy? 
 Według autorów ustawy 
obecne miasto Warszawa wraz 
z 33 gminami ościennymi 
stworzy rodzaj powiatu, któ-
ry nazywał będzie się „Mia-
sto Stołeczne Warszawa”. Już 
sama nazwa jest myląca. Czy 
miasto może być częścią inne-
go „miasta”? Można było na-
zwać tę strukturę na przykład: 
powiat metropolitalny, aglo-
meracyjny czy nawet „powiat 
warszawski”. Nazywanie pro-
ponowanego mega-powiatu 
miastem rodzi pojęciowy za-
męt, w którym  gubią się na-
wet eksperci, a co dopiero sta-
tystyczny mieszkaniec, który 
chciałby wiedzieć gdzie miesz-
ka i gdzie załatwi swoje urzę-
dowe sprawy.
 Nowa struktura przejąć 
miałaby dotychczasowe za-
dania powiatów oraz część 
zadań gmin wchodzących 
w skład tej struktury. Przyjęto 
założenie, że mieszkańcy tego 
mega-powiatu wybierać mie-
liby wspólnie prezydenta. Ten 
oprócz bycia prezydentem ca-
łego mega-powiatu będzie jed-
nocześnie burmistrzem gminy 
Warszawa czyli obecnego mia-
sta Warszawy.  Tu rodzi się ko-
lejna wątpliwość. Mieszkań-
cy Warszawy nie bardzo ro-
zumieją dlaczego mieszkańcy 
okolicznych gmin mają im wy-
bierać prezydenta. Zwłaszcza, 
że swoich burmistrzów będą 
wybierać sami.
 W projekcie ustawy jest 
sporo regulacji dotyczących 
samej stolicy i dzielnic, jeśli 
chodzi natomiast o pozosta-
łe gminy, to projekt odsyła do 
ustawy o samorządzie gmin-
nym. Stąd domyślać się moż-
na, że wybór burmistrza i rady 
miejskiej pozostanie w Pia-
secznie bez zmian, chyba że 
zmiany wniesie np. nowa or-
dynacja wyborcza…
 Sprawą budzącą kolejne 
kontrowersje są zaproponowa-
ne granice obszaru nowej me-
tropolii. W dostępnych mate-

riałach brak jest uzasadnie-
nia dla zaproponowanych gra-
nic tej nowej struktury. Kto 
ustalił, które gminy wchodzą 
do aglomeracji, a które nie 
i na jakiej podstawie? Brak tej 
wiedzy rodzi podejrzenie, że 
powodem były cele politycz-
ne, a nie merytoryczne. Gdzie 
jest Nowy Dwór Mazowiec-
ki na terenie którego zloka-
lizowane jest lotnisko War-
szawa-Modlin? Gdzie Pod-
kowa Leśna, która znajdu-
je się w środku obszaru aglo-
meracyjnego? Te pominięcia 
wzmacniają podejrzenie, że 
projekt jest nieprzygotowany 
i pisany był „na kolanie”. 

Pytania:
• Czy miasto może być częścią 
innego miasta?
• Czy Piasecznu grozi utrata 
praw miejskich?
• Na jakiej podstawie wyzna-
czono granice obszaru? 
• Dlaczego pominięto niektó-
re gminy, które z obiektyw-
nych względów znajdują się w 
Warszawskim Obszarze Funk-
cjonalnym  

KOMUNIKACJA
 To najbardziej eksponowa-
ny przez autorów projektu usta-
wy powód, dla którego wielka 
aglomeracja miałaby się stać 
antidotum na wszelkie proble-
my i bolączki. Zgadzamy się, że 
w tym temacie współpraca Pia-
seczna z innymi samorządami 
zwłaszcza stolicą jest koniecz-
na. Jakie jednak narzędzia i ko-
rzyści płyną z samej ustawy?
 Komunikacja to z jednej 
strony system drogowy, z dru-
giej transport publiczny.
 Jeśli chodzi o drogi, to te 
kluczowe dla rozwoju naszej 
gminy jak np. trasa S7 czy dro-
ga 79 są zadaniami rządowy-
mi realizowanymi przez GDD-
KiA i Warszawa nie jest tu 
stroną. Jednak jako samorząd 
Piaseczno potrafiło zdobyć się 
na inicjatywę i włączyć w prze-
budowę skrzyżowania ul. Pu-
ławskiej z ul. Okulickiego, do-
kładając na ten cel 4 mln zł 
w budżecie na 2017 r.
 A co z mniejszymi droga-
mi? Czy mieszkańcy, których 
w m.st. Warszawa reprezentował 
będzie jeden radny (!), będą mo-
gli liczyć na to, że wielka aglo-
meracja zatroszczy się o wyjazd 
z ich posesji, spowalniacz czy 
peryferyjną drogę?
 Koronny argument, czyli 
poprawa transportu publiczne-
go to również jeden wielki znak 
zapytania. Dziś gmina Piasecz-
no na podstawie porozumienia 
z Warszawą wydaje ponad 10 
mln zł na połączenia autobuso-
we i kolejowe. Płacimy i wyma-
gamy. Organizujemy wspólne 
przetargi, finansujemy wspólny 
bilet, uzgadniamy trasy i przy-
stanki. System z pewnością 
nie jest doskonały, ale Piasecz-

no zna swoje potrzeby, wie co 
i za ile kupuje, a w razie ko-
nieczności może dołożyć środ-
ków na kolejne elementy sys-
temu. W projekcie ustawy nie 
wskazano źródeł finansowania 
całej struktury. Nie mamy żad-
nych gwarancji, że w konsekwen-
cji nie zapłacimy jeszcze więcej 
a otrzymamy mniej, bo m.st. 
Warszawa uzna, że pilniejsza jest 
nowa linia autobusowa w innej, 
gorzej skomunikowanej części 
aglomeracji. Projekt ustawy za-
kłada, że m.st. Warszawa przej-
mie budżety dzisiejszych po-
wiatów. Ale dzisiaj powiaty nie 
finansują komunikacji, skąd 
więc znajdą się na to pieniądze? 
Zostaną zabrane gminom? Je-
śli tak, to w jakich proporcjach? 
Czy kosztem oświaty, oczysz-
czania miasta, terenów zielo-
nych? A może obniżone zosta-
ną dochody gmin i jej udział 
w podatkach? Na dziś nie ma 
odpowiedzi, skąd środki na 
transport publiczny miałby się 
wziąć. Przesunięcie kasy z jed-
nej kieszeni do drugiej nie spo-
woduje, że będzie jej więcej. Od 
samego mieszkania herbata nie 
stanie się słodsza. Trzeba dosy-
pać cukru – czyli dołożyć do sys-
temu pieniędzy. Tymczasem au-
torzy projektu ustawy proponują 
nam kupno „kota w worku”.

Pytania:
• Kto zadba o nasze drogi?
• Jakie będą źródła finansowa-
nia transportu publicznego?
• Czy dochody gminy Piasecz-
no będą obniżone?

KOORDYNACJA CZY 
WYTYCZNE I NADZÓR ?
 Zagadkowo też brzmi art. 
15 projektu ustawy, który do-
tyczy koordynacji zadań przez 

radę m.st. Warszawy. Zgodnie 
z zapisami, to rada w drodze 
uchwały określa jakie zadania 
gmin i w jaki sposób koordy-
nuje. Co to w praktyce może 
oznaczać? Możemy się tylko 
domyślać.
 Istnieje obawa, że tym 
przepisem autorzy projektu 
oddają w kompetencje War-
szawy decyzję co i jak robić 
powinna gmina Piaseczno. 
Co ma być koordynowane, 
nie wiemy i nie dowiemy się 
dopóki takiej uchwały nie 
podejmie Warszawa. Czy 
odgórnie będzie decydowa-
ne ile dróg możemy wybu-
dować? A może jakie kluby 
sportowe dofinansowywać 
lub jakie imprezy kulturalne 
organizować? Dziś to tyl-
ko domysły, ale dokument 
prawny jakim jest ustawa 
nie może być zbudowany na 
domysłach.
 Nie ma wątpliwości, że 
współpraca w ramach aglo-
meracji to konieczność. 
W projekcie jest mowa 
o wspólnych dla aglomeracji 
zadaniach, ale brakuje szcze-
gółów dotyczących ich zakre-
su i finansowania. Mieszkań-
cy mają prawo wiedzieć, ile 
z ich pieniędzy znajdzie się 
w Warszawie i kto będzie de-
cydował o ich wydawaniu. To, 
że powinniśmy wspólnie or-
ganizować transport publicz-
ny, spójny system ścieżek ro-
werowych czy koordyno-
wać zagospodarowanie prze-
strzenne jest pewne. Ale sa-
morządy już to robią na pod-
stawie obecnych przepisów. 
 Projekt dotyczy ustawy 
o ustroju Warszawy. Czy do 
rozwiązania problemów trans-
portu publicznego czy zago-
spodarowania przestrzennego 

potrzeba zmieniać ustrój War-
szawy? Nie potrzeba. Na pod-
stawie tej ustawy mieszkańcy 
Piaseczna będą mogli wybierać 
prezydenta Warszawy, ale czy 
zyskają Szybką Kolej Miejską?  
Trudno powiedzieć. W projek-
cie nie ma wskazanych źródeł 
finansowania nowej struktury 
w tym finansowania kosztow-
nego systemu transportu pu-
blicznego.     
 W 2014 r. Warszawa wraz z 
39 gminami metropolii warszawskiej 
zawarła porozumienie w sprawie ko-
ordynacji wspólnych spraw. Przy-
jęto strategię współdziałania 
w 2015 r. i jest ona w fazie reali-
zacji. To właśnie na jej podsta-
wie realizowane są inwestycje w 
parkingi P+R, trasy rowerowe 
czy wspólną promocję gospo-
darczą firm z naszej metro-
polii. Gminy poświeciły spo-
ro czasu i środków na anali-
zy i opracowanie granic war-
szawskiego obszaru funkcjo-
nalnego. 
 Obecnie obowiązujące prze-
pisy ustawy o związkach metro-
politalnych umożliwiają rozsze-
rzanie tej współpracy zgodnie z 
ideą autorów projektu, ale za 
zgodą poszczególnych jed-
nostek.

Pytania:
• Czy rada m.st. Warszawy 
decydować będzie o tym co 
i jak realizowane będzie w Pia-
secznie?
• Ile mieszkańców Piaseczna 
kosztowało będzie utrzyma-
nie metropolii?
• Dlaczego gminy nie mogą 
decydować samodzielnie, 
które zadania rozwiązywały 
będą w ramach szerszej struk-
tury metropolitalnej?

Stolica i 39 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – 2015 rok

Dlaczego autorzy projektu ustawy pominęli kilka gmin, które dziś 
uczestniczą w projekcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
metropolii warszawskiej?
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Nowy dyrektor „Piątce”
PIASECZNO Kilka dni temu odbył się konkurs na dyrektora Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Piasecznie, do którego przystąpiło dwóch kandyda-
tów. Wygrał go Dariusz Nowak, dotychczasowy dyrektor Gimnazjum 
nr 1, które od września zostanie wchłonięte przez „piątkę”

 Od września ubiegłego ze Szkoły Podstawowej nr 5 zaczęły płynąć skar-
gi na działania dyrektor placówki, Edyty Pyszyńskiej. Pisma, m.in. do kurato-
rium oświaty, słali rodzice oraz część kadry pedagogicznej. 29 grudnia Edyta 
Pyszyńska złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska. Dyrektorem SP nr 
5 ma być do końca lutego. Pracę w  najbardziej przepełnionej piaseczyńskiej 
podstawówce Edyta Pyszyńska rozpoczęła we wrześniu 2014 roku. Najpierw 
pełniła obowiązki dyrektora, potem wygrała konkurs i została powołana na 
5-letnią kadencję, której jednak nie dokończyła. Dariusz Nowak, dotychcza-
sowy dyrektor Gimnazjum nr 1, zastąpi ją od 1 marca. Nie oznacza to jednak, 
że była dyrektor odejdzie ze szkoły. Teraz będzie pełnić obowiązki... wicedy-
rektora placówki. 
 A już od 1 września SP nr 5 i Gimnazjum nr 1 połączą się w jedną dużą pod-
stawówkę. - Takie rozwiązanie pozwoli lepiej wykorzystać zasoby kadrowe oraz 
możliwości lokalowe obydwu budynków i prawdopodobnie wpłynie na zmniej-
szenie zmianowości w SP nr 5 – uważa wiceburmistrz Kułakowska-Michalak.
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Poradnia już na miejscu
TARCZYN

 Od kilku dni w Tarczynie działa fi lia Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej (PPP) w Piasecznie. Punkt dla dzieci i młodzieży, które mają trudności w na-
uce i są z nimi problemy wychowawcze, funkcjonuje w poniedziałki, wtorki i środy 
w budynku zespołu szkół przy ul. Szarych Szeregów 8. –  Diagnozę i terapię pro-
wadzą w punkcie psycholog, pedagog i logopeda. Ta fi lia marzyła nam się daw-
no, ponieważ mieszkańcy Tarczyna mają utrudniony dojazd do Piaseczna. Zapra-
szamy do niej również część uczniów szkół z gmin Lesznowola i Prażmów – mówi 
Bożena Małkowska-Baranowska, dyrektor PPP. Pani dyrektor dodaje, że otwarcie 
punktu zamiejscowego w Tarczynie to duże wydarzenie w 50-letniej historii po-
radni. – Jej ofertę na pewno będziemy poszerzać – dodaje.
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Od września SP nr 5 połączy się z gimnazjum nr 1  

Bezpłatne seanse dla dzieci
URSYNÓW

 W ramach budżetu partycypacyjnego na ten rok, w czwartek 23 lutego 
odbędzie się pierwszy z 20 fi nansowanych przez dzielnicę Ursynów sensów 
fi lmowych dla dzieci - „Był sobie pies”. W repertuarze cyklu znajdą się fi lmy za-
równo dla starszych, jak i młodszych dzieci. Będą wśród nich absolutne klasy-
ki polskiej animacji, jak „Bolek i Lolek” czy „Reksio”. Filmy, zamiast blokiem re-
klamowym, zostaną poprzedzone krótkim komentarzem wprowadzającym. 
Seanse będą odbywały się Multikinie, ale obowiązują karty wstępu, które bę-
dzie można odebrać w Punkcie Informacji dzielnicy Ursynów przy Al. KEN 
61 w każdy poniedziałek poprzedzający seans, w godz. 18-20. Jednorazowo 
można pobrać dwie wejściówki – dla dziecka i opiekuna.
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Fotoradary najwcześniej w marcu
URSYNÓW/TARCZYN Nieaktywne od stycznia ubiegłego roku fotoradary znajdujące się na 
al. KEN i ul. Puławskiej na granicy z Piasecznem, wkrótce znów będą mierzyć prędkość 
i rejestrować wykroczenia
 Na skutek nowelizacji ustawy 
„Prawo o ruchu drogowym”, pod-
pisanej w 2015 roku przez prezy-
denta Andrzeja Dudę, od 1 stycznia 
ubiegłego roku straż miejsca straci-
ła uprawnienia do przeprowadza-
nia kontroli prędkości za pomocą 
fotoradarów. Stacjonarne urządze-
nia zostały zafoliowane, a mobil-
ne trafiły na półkę. Zmianę prawa w 
tym zakresie zainicjowała Najwyż-
sza Izba Kontroli, która w raporcie 
z jesieni 2014 r. stwierdziła, że dzia-
łania straży są podyktowane nie tyle 
względami bezpieczeństwa, co chę-
cią podreperowania gminnych bu-
dżetów. 

Odsłonięte żółte skrzynki
 Na terenie powiatu piaseczyń-
skiego najnowocześniejszym stacjo-
narnym radarem dysponował Tar-
czyn (skrzyżowanie krajowej „7” z 
drogą nr 876). Zainstalowany we 
wrześniu 2009 roku system był, jak 
na tamte czasy, najbardziej zaawan-
sowany w Europie. Każdego roku 
urządzenie rejestrowało kilkana-
ście tysięcy wykroczeń, związanych 
nie tylko z przekraczaniem dozwo-
lonej prędkości, ale także z przejeż-
dżaniem skrzyżowania przy czerwo-
nym świetle. I choć Redflex koszto-
wał lokalny samorząd ponad milion 
złotych, przez ponad 5 lat inwestycja 
zwróciła się z nawiązką. Straż miej-
ska w Tarczynie opiekowała się tak-
że fotoradarem w Pamiątce, znaj-
dującym się w sąsiedztwie szko-
ły, przy drodze krajowej nr 7. Dwie 
żółte skrzynki, zwrócone w kierun-
ku Warszawy i Grójca, także zosta-
ły zafoliowane. Podobny los spotkał 
fotoradary znajdujące się na terenie 
Ursynowa: na ul. Puławskiej (grani-

ca z Piasecznem) i al. KEN. Te jed-
nak, ku przerażeniu kierowców, nie-
dawno odsłonięto...

Powrót do przeszłości
 W myśl ustawy, opiekę nad foto-
radarami stacjonarnymi miała prze-
jąć Inspekcja Transportu Drogo-
wego. I rzeczywiście, wkrótce się to 

stanie, jednak na razie tylko na te-
renie Warszawy. Pod koniec grud-
nia ubiegłego roku Główny Inspek-
torat Transportu Drogowego zawarł 
z miastem stołecznym umowę uży-
czenia na 3 lata 24 urządzeń. Obec-
nie trwa konfigurowanie ich z syste-
mem Inspekcji Transportu Drogo-
wego, która dysponuje także własny-
mi fotoradarami. Na Ursynowie cały 

czas aktywny jest miernik prędkości 
na ul. Pileckiego (przy Centrum On-
kologii), będący własnością ITS. W 
ciągu kilkunastu najbliższych tygo-
dni (być może pod koniec marca lub 
w kwietniu) mają zostać uruchomio-
ne żółte skrzynki na al. KEN i ul. 
Puławskiej. Zostały one już odfolio-
wane i straszą kierowców, ponieważ 
– jak twierdzi Wojciech Król z Głów-
nego Inspektoratu Transportu Dro-
gowego - cały czas trwają przy nich 
prace związane z dostosowywaniem 
do nowego systemu. A jaki los czeka 
fotoradary w Tarczynie? Jak się oka-
zuje w najbliższym czasie będą one 
nieaktywne. - Na razie udało nam 
się porozumieć tylko z Warszawą – 
informuje Wojciech Król. - Zapro-
ponowaliśmy współpracę w prze-
jęciu urządzeń 18 samorządom na 
terenie kraju, ale nie otrzymaliśmy 
konkretnych odpowiedzi.

Tomasz Wojciuk

Wcześniej wpływy z manda-
tów za przekroczoną pręd-

kość zasilały kasy gmin, teraz 
trafią do budżetu państwa

Dziki chodzą po 
ulicach jak psy
PIASECZNO Róg ulicy Borowej i Okrężnej. Pani Ka-
tarzyna wciągnęła na posesję kosz pozostawio-
ny przez fi rmę odbierającej śmieci, odwróciła się 
żeby zamknąć bramę i zobaczyła... dzika.

 - Mało zawału nie dostałam – opowiada kobieta. - 
W ogóle się mnie nie bał, jakbym chciała to bym mo-
gła go wpuścić na posesję i zabrać do domu. 
 Pani Katarzyna zachowała jednak zimną krew i 
zanim pośpiesznie zamknęła bramę zdążyły jeszcze 
zrobić zdjęcie. Dzik leniwym krokiem pospacerował 
dalej chodnikiem. 

AB



Wieczór z Natalią 
 W niedzielę  12 lutego  Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Lesznowoli zorganizował walentynkowy kon-
cert. Na scenie w Starej Iwicznej wystąpiła Nata-
lia Capelik- Muianga z zespołem w składzie: Sła-
womir Dumański- perkusja, John Laisner- bas, Ar-
tur Sekura- instrumenty klawiszowe, gitara. Mło-
da wokalistka o charakterystycznym glosie i niepo-
spolitej urodzie wciągnęła publiczność w świat mu-
zyki funk i soul. Brzmienia lat 70-tych i opracowa-
nia piosenek z wytwórni Motown , a także inter-
pretacje utworów Edyty Górniak i Seweryna Kra-
jewskiego sprawiły, że był to niezapomniany wie-
czór. Wśród publiczności dostrzegliśmy Sekretarz 
Gminy Lesznowola – Mariolę Uczkiewicz-Kamp-
czyk, Dyrektora ZOPO – Jacka Bulaka oraz rad-
ną – Wiesławę Komorowską. Na koniec odbyło się 
losowanie uroczystej kolacji oraz książek dla zako-
chanych par. Koncert był fantastyczną ucztą 
muzyczną dla koneserów i mamy nadzieję, że 
Natalia z zespołem jeszcze kiedyś nas odwiedzą.

Tomasz Winiarski
GOK Lesznowola
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Własny BIZNES – jak go założyć i z sukcesem prowadzić
W lutym br. Gmina Lesznowola zorganizowała aż trzy spotkania dla przedsiębiorców. 
Specjaliści m.in. doradzali początkującym biznesmenom skąd wziąć pieniądze na start 
i jak skutecznie zarządzać własną fi rmą.
Pieniądze z UE
 Często mamy świetne pomysły 
ale nie wiemy jak je zrealizować. Tak 
właśnie bywa z pomysłem na własną 
firmę, gdzie często barierą nie do 
pokonania jest brak pieniędzy na jej 
założenie. Wsparciem mogą okazać 
się środki dostępne w ramach fun-
duszy unijnych. Pozyskanie środków 
z UE nie jest jednak przysłowiową 
bułką z masłem i warto w tym za-
kresie wesprzeć się wiedzą i radą  
profesjonalisty. Porady takie oferu-
je m.in. Punkt Informacyjny Fun-
duszy Europejskich, który w ubie-
głym roku systematycznie odwie-
dzał naszą gminę. W tym roku rów-
nież. Spotkanie informacyjne  doty-
czące Funduszy Europejskich w per-
spektywie finansowej na lata 2014 
– 2020  odbyło się 9 lutego w Świe-
tlicy GOK w Łazach. Prowadząca je 
pani Marianna Jeż, posiłkując się 
profesjonalną prezentacją, przybli-
żyła zebranym zasady finansowania 
projektów w ramach UE oraz  moż-
liwości pozyskania środków na roz-
poczęcie działalności i na rozwój już 
funkcjonującej firmy. Omówiła ro-
dzaje wsparcia – bezzwrotne, czyli 
dotacje oraz zwrotne, czyli pożycz-
ki. Po części ogólnej przyszedł czas 
na rozmowy i porady indywidualne. 

Następne spotkanie z tego cyklu już 
wkrótce. Jednocześnie przypomi-
namy, że najbliższy (i główny zara-
zem) stacjonarny Punkt Informacyj-
ny Funduszy Europejskich znajduje 
się w Warszawie przy ul. Jagieloń-
skiej 47. Porady można również uzy-
skać dzwoniąc na infolinię 801 101 
101 a najświeższe informacje znaj-
dują się na stronie www.fundusze-
dlamazowsza.eu.

Jednoosobowa czy z o.o.?    
 9 lutego w Filii GOK w Mysiadle 
odbyło się pierwsze z cyklu Leszno-
wolskich Spotkań Biznesowych.  Dla 
przybyłych na to inauguracyjne spo-
tkanie przygotowano warsztat pt.  
„Jednoosobowa działalność  vs. Spół-
ka z o.o. czyli czego nie powie Ci two-
ja księgowa”. Gości powitały Wójt  Ma-
ria Jolanta Batycka-Wąsik z radną gmi-
ny Katarzyną Przemyską. Pierwszą 
część warsztatową prowadziła pani Mo-
nika Toczyńska  - prawnik i prezes za-
rządu Kancelarii Audix Polska.  Przed-
stawiła uczestnikom zalety i  wady obu 
form działalności gospodarczej, wymie-
niła zagrożenia jakie niesie za sobą pro-
wadzenie jednoosobowej działalności 
gospodarczej, omówiła zasady zakłada-
nia spółki  z ograniczoną odpowiedzial-
nością oraz zmiany podatkowe obowią-

zujące od 1 stycznia 2017 r. Drugą część 
warsztatową poprowadziła Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecz-
nie pani Danuta Świetlik. Dyrektor pia-
seczyńskiej placówki  przybliżyła ofertę 
Urzędu skierowaną dla osób rozpoczy-
nających działalność biznesową. Przed-
stawiła w jaki sposób można pozyskać  
pieniądze na start oraz rozwój działalno-
ści, a także inne możliwości wsparcia fi-
nansowego – te pochodzące z projektów 
krajowych oraz środków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
 Na spotkaniu przedsiębiorcy mie-
li okazję nie tylko uzyskać przydatną 
wiedzę z obszarów zarządzania fir-
mą, ale także nawiązać wartościowe 
relacje biznesowe. Sprzyjała temu 
zwłaszcza część trzecia spotkania – 
networking. 
 
Zgodnie z literą prawa
 Ważne dla przedsiębiorców 
zmiany legislacyjne były tematem 
wiodącym trzeciego z kolei, lutowe-
go  spotkania. Konferencja pt. „Pra-
wo i Przedsiębiorca w 2017 roku 
– nowe uprawnienia i nowe obo-
wiązki.” została zorganizowana 
w ramach zainicjowanego w ubie-
głym roku cyklu Rozmowy o bizne-
sie, organizowanego przy współpra-
cy z Mazowieckim Związkiem Pra-

codawców w Gminie Lesznowola. 
Odbyła się 16 lutego w Hotelu Ksią-
żę Poniatowski w Łazach. Spotka-
nie otworzyła Wicewójt Karoli-
na Pichnej z Prezesem MZPwGL 
Jackiem Arendarskim. Prowadzą-
cy konferencję prawnicy Ilona Bar-
tuzi-Bielak i Piotr Bielak przedsta-
wili zmiany, które weszły w życie 
od stycznia 2017 r. Omawiany za-
kres był bardzo szeroki. To zarówno 
nowe zasady wycinki drzew wpro-
wadzone nowelą ustawy o ochronie 
przyrody i ustawie o lasach, zmia-
ny w regulaminach pracowniczych 
czy wynikające ze zmian w Kodek-
sie Cywilnym nowe przepisy dotyczą-
ce  przedawnień, mediacji przed roz-
poczęciem postępowania sądowego 

czy rozwiązywania sporów z konsu-
mentami. Poruszano również tematy-
kę budowlaną związaną z występowa-
niem o pozwolenia i zgłoszenia oraz  
legalizacją samowoli budowlanej. Te-
maty te były ciekawe przed wszystkim 
dla przedsiębiorców już działających, 
również nowicjusze otrzymali solidną 
porcję wiedzy. 
 Kolejne warsztaty dla przedsię-
biorców zostaną zorganizowane 
wiosną. Zapowiedzi tych wydarzeń 
znajdą się na stronie Urzędu Gminy 
www.lesznowola.pl. Zapraszamy do 
udziału - wszystkie spotkania są dla 
mieszkańców bezpłatne.

Agnieszka Adamus 
UG Lesznowola 

Uczestnicy warsztatów w Mysiadle

W FERIE zapraszamy
na DMUCHAŃCE!

W tych ogromnych zamkach dzieci mogą szaleć 
bez ograniczeń w następujących lokalizacjach i terminach: 

► do soboty 18 lutego na hali w Mysiadle, 
CEiS Mysiadło ul. Kwiatowa 28 

► 23-25 luty na hali w Łazach, ZSP Łazy 
ul. Ks. Słojewskiego 1

Godziny otwarcia 12.00 – 19.00. Wstęp wolny! 
 Na zdjęciach dmuchańce na hali w ZSP Mroków 

Lesznowolskie Walentynki 2017 - koncertowo i sportowo
Walentynkowe Disco Lodowisko
 W walentynowy wieczór 14 lutego 
lesznowolskie lodowisko należało do 
zakochanych! O godzinie 19-stej roz-
poczęła się zabawa z muzyką lat 70-
tych i 80-tych. Wejściówka to buziak,  
którego zakochani dawali sobie przy 
kasie.  Tego wieczoru Centrum Spor-
tu w Gminie Lesznowola przemieni-
ło lodowisko w kolorowe disco z mnó-
stwem czerwonych balonów w kształ-
cie serc.  Zza konsoli wodzirej Radek 
zachęcał łyżwiarzy do zabawy, tańca 
na lodzie, a także przeprowadził kon-
kursy. Łyżwiarze  z uśmiechem na twa-
rzy pokonali slalom z krążkiem do ho-
keja, wyścig w parach, strzał na bram-
kę i otrzymali pamiątkowe nagro-
dy. Zakochani odtańczyli układ do 
piosenki „YMCA”. Wszystkiemu 
temu towarzyszyła głośna muzy-
ka, kolorowe światła, troszkę mro-
zu i dużo uśmiechu. 

Agnieszka Kaźmierczak-Boroń
Centrum Sportu 

w Gminie Lesznowola fot. Michał Jędrzejewski/FashionOnBoard.pl
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Pożar! A wcale że nie
POWIAT Co jedenasty wyjazd strażaków w minionym roku był spowo-
dowany fałszywym alarmem 

 Takich wezwań w 2016 roku było aż 265 – o kilkadziesiąt więcej niż w roku 
2015 i ponad 2,5 raza więcej niż w 2013. Czy to sprawka żartownisiów? Oka-
zuje się, że w większości przypadków nie. St. kpt. Łukasz Darmofalski, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie 
tłumaczy, że jest to m.in. efekt wzrostu liczby budynków w powiecie, w któ-
rych zainstalowano system automatycznego powiadamiania straży na wypa-
dek pożaru. – Czasem wystarczyło, żeby ktoś wyszedł na korytarz na papiero-
sa i chociaż dwie czujki przeciwpożarowe wyczuły dym. Urządzenia automa-
tycznie wysyłały do nas sygnał o zagrożeniu. Dopiero na miejscu okazywało 
się, że to fałszywy alarm – wyjaśnia kpt. Darmofalski. Takich automatycznych 
wezwań w minionym roku odnotowano 43. 
 Pozostałych zgłoszeń dokonali mieszkańcy, którzy dzwonili po strażaków, bo 
wydawało im się, że sytuacja tego wymaga. Uznano ostatecznie, że robili to w „do-
brej wierze”. Tylko 13 z wezwań zakwalifi kowano jako „złośliwe”. – Niestety, aby 
sprawdzić czy rzeczywiście doszło do pożaru lub innego zdarzenia, nasze samo-
chody muszą dojechać na miejsce – tłumaczy rzecznik powiatowej straży. 
 W 2016 roku straż w powiecie piaseczyńskim wyjeżdżała do akcji 2520 
razy i pod tym względem  zajmuje czwarte miejsce na Mazowszu, po Warsza-
wie, Radomiu i Płocku.

PC

Nowy pomysł na zabytkowy pałacyk
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej sołtys Złotokłosu Ewa Urbańska poprosiła radnych, aby 
zapoznali się z pomysłem mieszkańców, dotyczącym przekształcenia ruin modernistycznej willi należącej 
kiedyś do rodziny Rostworowskich w miejsce spotkań lokalnej społeczności

 Zrujnowana willa rodziny Ro-
stworowskich, zwana często przez 
miejscowych pałacykiem, znajdu-
je się na wjeździe do Złotokłosu od 
strony zachodniej. Stoi w central-
nym punkcie pięknego, choć zanie-
dbanego parku o powierzchni około 
5000 mkw., znajdującego się u zbie-
gu ulic 3 Maja i Piaseczyńskiej. Park 
posiada cechy układu geometrycz-
nego i rośnie w nim wiele potężnych, 
starych drzew, których wiek sza-
cowany jest na 150-220 lat. W par-
ku znajduje się m.in. siedem dębów 
szypułkowych, które mają status po-
mników przyrody. 

Willa w postaci „ruin trwałych”
 Modernistyczną willę, która sta-
nęła prawdopodobnie w miejscu 
spalonego podczas pierwszej woj-
ny światowej dawnego pałacu, zbu-
dował w 20-leciu międzywojennym 
hrabia Wojciech Rostworowski. W 
1948 roku do budynku została prze-

niesiona szkoła podstawowa, któ-
ra działała tam aż do roku 1992. Po 
przeniesieniu szkoły do nowej sie-
dziby, pałacyk Rostworowskich za-
czął popadać w ruinę. Dzieła znisz-

czenia dopełnił pożar, który wy-
buchł tam w roku 2001. Zniszcze-
niu uległy także młyn, dom rządcy 
i czworaki. Jako, że pałacyk znajdu-
je się w fatalnym stanie i może za-
grażać bezpieczeństwu mieszkań-
ców, pojawił się pomysł aby go roze-
brać. Wystosowano pismo do gmi-
ny, która przystała na tę propozycję. 
Dwa miesiące temu pojawił się jed-
nak plan na inne wykorzystanie tego 
zabytkowego obiektu. 
 - Pomysł ten wyszedł od Konra-
da Ludwickiego, który kiedyś uczył 

się w pałacyku – mówi Ewa Urbań-
ska, sołtys Złotokłosu. - Zapropo-
nował on zachowanie willi w posta-
ci tzw. „ruin trwałych”, a inny miesz-
kaniec, architekt Piotr Kalbarczyk, 
wykonał wizualizację tej koncepcji. 
 Nowa wizja wykorzystania pała-
cyku została przedstawiona na ze-
braniu wiejskim i od razu zyska-
ła ogromne poparcie. Sprawą zain-
teresowali się także przedstawiciele 
gminy, na czele z wiceburmistrzem 
Danielem Putkiewiczem, który za-
deklarował pomoc w realizacji tego 
pomysłu.

Drugi krok: rewitalizacja parku
 Oczywiście na częściowe wybu-
rzenie pałacyku i nadanie mu nowe-
go charakteru potrzebne są pienią-
dze. Dlatego też Ewa Urbańska sta-
ra się przekonać do projektu rad-
nych, bo to oni decydują o wszyst-
kich gminnych inwestycjach. Trud-
no na razie mówić o konkretnych 

Sołtys Ewa Urbańska wierzy, że pewnego dnia ruiny pałacu i zrewitalizowany park staną  się wizytówką Złotokłosu

kwotach, jednak według wstępnych 
wyliczeń potrzeba na ten cel około 
80 tys. zł. - Oczywiście wiele osób 
chce uczestniczyć w tym projekcie, 
nie szczędząc własnego czasu i środ-
ków – przekonuje sołtys Złotokłosu. 
- Liczymy, że uda nam się stworzyć 
tu przyjazne miejsce do wspólnych 
spotkań, które będzie miało przy 
okazji historyczną tożsamość. 
 Jeśli pomysł „ruin trwałych” do-
czeka się realizacji, mieszkańcy będą 
chcieli wziąć się za uporządkowa-
nie parku. Ma w tym pomóc Iwona 
Wildner-Nurek, architekt krajobra-
zu, ekspert w dziedzinie konserwa-
cji historycznych parków i ogrodów, 
która zaangażowała się w stworzenie  
koncepcji, zmierzającej do przywró-
cenia temu miejscu dawnej świet-
ności. A park w Złotokłosie nale-
ży nie tylko uprzątnąć i zinwenta-
ryzować, ale także wykonać zabiegi 
pielęgnacyjne rosnących w nim sta-
rych drzew. Dopiero wówczas bę-
dzie można zabrać się za odtwa-
rzanie jego wnętrza: wykonać nowe 
nasadzenia, wstawić elementy ma-
łej architektury, zbudować ogrodze-
nie. - Mimo, że są to dopiero plany 
na przyszłość, wielu sąsiadów zade-
klarowało już chęć pomocy – prze-
konuje Ewa Urbańska. - Najważniej-
sze, że mamy pomysł, jesteśmy zde-
terminowani i chcemy go zrealizo-
wać. Wierzę, że już niedługo Złoto-
kłos stanie się prekursorem dobrych 
praktyk w dziedzinie ochrony zabyt-
ków i lokalnej tożsamości.

Tomasz Wojciuk

Na razie w piwnicach 
pałacyku gniazdują 

nietoperze

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.
z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 9 lutego 2017 r., na wniosek
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, została
wydana ,decyzja Starosty Piaseczyńskiego nr 4/2017 (nr rej.ARB.6740.1.1.2017.IP)
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi
powiatowej nr 2820W Czaplinek Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę
Czarną w Wincentowie w zakresie: budowy jezdni, chodnika, rozbiórki i budowy
nowego mostu przez rzekę Czarną, przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia,
wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją, umocnienia dna
i brzegów rzeki, wykonania wylotów odwodnienia jezdni. Decyzji nadano rygor
natychmiastowej wykonalności.

Działki w liniach rozgraniczających projektowanej drogi:
• , drukie wytłuszczonymprzeznaczone pod realizację inwestycji drogowej

podano nr działek pod przejęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego
Powiat Piaseczyński, drukiem podkreślonym podano nr działek pod inwestycję,
w nawiasach podano nr działki po podziale, a po średniku nr działki po podziale
poza inwestycją pozostające przy aktualnym właścicielu, oznaczone wg

katastru numerami:
, 56 (       ; 56/2) obręb ew. 0043 Wincentów, jednostka ewidencyjna55 56/1

141804_5 Góra Kalwaria - miasto, , 78 (       ; 78/2), 92 (       ; 92/2), 93/7133 78/1 92/1
(       ; 93/9), 128 obręb ew. 0012 Czaplin, jednostka ewidencyjna 141804_593/8 *
Góra Kalwaria - miasto

* działka przeznaczona do zajęcia przy przejściu inwestycji drogowej przez
tereny wód płynących zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy ZRID

Z treścią decyzji nr 4/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. na realizację inwestycji
drogowej oraz załączonymi do niej materiałami można zapoznać się w Starostwie
Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, pokój 139,
od pon. do piąt. w godzinach 8-16. Od ww. decyzji służy prawo wniesienia odwołania
do Wojewody Mazowieckiego, za moim pośrednictwem, (Starosta Piaseczyński,
ul. Chyliczkowska 14, 05- 00 Piaseczno), w terminie 14 dni od dnia jej publicznego
ogłoszenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia.

Starosta Piaseczyński
Wojciech OłdakowskiNr rej. ARB.6740.1.1.2017.IP

R E K L A M A

Koncert fortepianowy Yuko Kawai
PIASECZNO

 W najbliższy wtorek, 21 lutego o godz. 19 w sali domu kultury przy ul. 
Kościuszki w Piasecznie odbędzie się koncert znanej i utytułowanej pianist-
ki Yuko Kawai. Japonka nie tylko dużo koncertuje, ale także zasiada w jury 
międzynarodowych konkursów pianistycznych. Specjalizuje się w interpreta-
cjach muzyki Fryderyka Chopina. Wstęp na koncert jest bezpłatny.

TW
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Okazali serce 
uwięzionej sarnie
KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO Głowa zwierzęcia utkwiła w po-
przedni piątek między metalowymi szczeblami bramy. Bez pomocy lu-
dzi sarna zamęczyłaby się. Jednak nie wszyscy są skłonni do pomaga-
nia zwierzętom

 O wydarzeniu poinformował nas Jacek Zając, mieszkaniec Konstanci-
na-Jeziorny. – Około 15.30 zatelefonował do mnie sąsiad Krzysztof Ułański z 
prośbą o pomoc w uwolnieniu uwiezionej sarny – opowiada pan Jacek. – Na 
miejscu okazało się, że zwierzę nie może wyjąć głowy spomiędzy szczebli 
bramy przy ul. Pułaskiego 101. Sarna starsznie się męczyła. 
 Jedna osoba nie była w stanie oswobodzić zwierzęcia, sarna do tego rzu-
cała się, co pogarszało sytuację. Na pomoc panowie wezwali jeszcze strażni-
ków miejskich, którzy pomogli rozgiąć metalowe elementy. 
 Po ranne zwierzę przyjechał patrol Fundacji Animal Rescue Poland. – Po-
dejrzewamy, że sarna albo została lekko potrącona przez samochód, albo 
przegoniły ją psy. Dlatego wystraszona próbowała pokonać bramę i w niej 
utknęła – mówi Dawid Fabjański z fundacji ratującej dzikich mieszkańców 
lasu, którzy ulegli wypadkom. 
 Sarna przeszła zabieg w ośrodku dla zwierząt w Bobrowcu i została prze-
wieziona  na obserwację w warszawskim azylu. Niestety, we wtorek otrzyma-
liśmy informację, że odniesione rany były na tyle poważne, że nie przeżyła. 
 Do diametralnie innej sytuacji niż w Konstancinie-Jeziornie doszło w maju 
ubiegłego roku w Kamionce. W tej sprawie uprawomocnił się już wyrok Sądu 
Rejonowego w Piasecznie, skazujący dwóch mieszkańców za wyjątkowo bru-
talne zabicie sarny. Mężczyźni (w wieku 56 i 78 lat) zabrali potrącone przez 
samochód zwierzę z jezdni, a następnie na pobliskiej posesji skrępowali mu 
nogi i poderznęli gardło. Na kłusownictwie nakryli ich przybyli po ranną sar-
nę członkowie fundacji. Każdy z mężczyzn został skazany na karę 2 tys. zł 
grzywny, muszą również zapłacić po 300 zł nawiązki na rzecz fundacji Animal 
Rescue Poland.

PC

Niestety, po zdarzeniu sarna żyła jeszcze tylko kilka dni

Uwaga: nadchodzi reforma oświaty!
PIASECZNO Od września piaseczyńskie szkoły dotkną zmiany związane z reformą eduka-
cji zakładającą likwidację gimnazjów. Dla poszczególnych placówek będą one bardziej 
lub mniej odczuwalne
 We poprzedni wtorek Piasecz-
no odwiedzili przedstawiciele Ma-
zowieckiego Kuratorium Oświaty, 
którzy opowiadali o założeniach re-
formy. W ramach tej wizyty odby-
ły się trzy spotkania – z dyrektora-
mi szkół i przedstawicielami samo-

rządu, nauczycielami oraz rodzica-
mi. Krystyna Mucha, dyrektor wy-
działu kształcenia w kuratorium, 
pokazywała m.in. slajdy wyjaśniają-
ce na czym ma polegać reorganiza-
cji.  – Dyrektorzy szkół i przedstawi-
ciele samorządu znali te zagadnie-
nia, nauczyciele i rodzice zadawali 
natomiast pytania dotyczące progra-
mów nauczania – mówi Hanna Ku-
łakowska-Michalak, wiceburmistrz 
Piaseczna. – Szczególnie dużo wąt-
pliwości budzi planowany program 
siódmej klasy. Nie wiadomo jeszcze 
w jaki sposób będzie on realizowany.

Gimnazja zamienią się 
w podstawówki
 Wiceburmistrz Kułakowska-Mi-
chalak, która jest odpowiedzialna za 
gminną edukację (szkoły podstawo-
we i gimnazja) na pytanie, czy jest 
zwolenniczką wprowadzenia refor-
my odpowiada dyplomatycznie: – 
Jestem zobowiązana pewne rzeczy 
wykonać i to zrobię. 
 Po chwili jednak dodaje, że gdy-
by to od niej zależało, reformy by nie 
wprowadzała, a raczej udoskonaliła 
działanie gimnazjów. 
 W gminie Piaseczno są tyl-
ko dwa samodzielne gimnazja. Do 
tego dochodzi 6 zespołów szkół i 4 
podstawówki. W zespołach zmiana 
przejdzie praktycznie bezboleśnie, 
bo dzieci które normalnie poszłyby 
do pierwszej klasy gimnazjum od 1 
września rozpoczną naukę w siód-
mej klasie. Drugie i trzecie klasy 
gimnazjum będą kontynuowały na-
ukę normalnym trybem, aż do cał-
kowitego wygaszenia gimnazjów w 
2019 roku. Wówczas w dzisiejszych 

zespołach będą już tylko 8-klasowe 
podstawówki. 

Cztery szkoły zmienią się w dwie
 Z czterech szkół podstawowych 
dwie będą działały na dotychcza-
sowych zasadach. Mowa o szkole w 
Głoskowie, która być może zostanie 
niedługo rozbudowana oraz o mo-
dernizowanej właśnie SP nr 2, któ-
re urosną do 8-klasowych podsta-
wówek. Inny los spotka SP nr 1, któ-
ra zostanie połączona z Gimnazjum 
nr 2 (jedna szkoła będzie funkcjono-
wała w dwóch budynkach) i SP nr 
5, która zostanie scalona z Gimna-
zjum nr 1 i działającą już filią przy 
ul. Orężnej. To połączenie podsta-
wówek z gimnazjami ma być pewne-
go rodzaju eksperymentem. – To roz-
wiązanie przejściowe, na okres 2 lat 
– uściśla wiceburmistrz Hanna Ku-
łakowska-Michalak. – Zobaczymy 
jak te szkoły będą funkcjonować w 
praktyce. Widzimy wiele zalet takie-
go modelu. Lepiej będzie można wy-
korzystać zasoby kadrowe oraz moż-
liwości lokalowe obydwu budynków, 
co pomoże ograniczyć zmianowość.
 Jeśli mimo wszystko okażę się, że 
eksperyment się nie powiódł, gmi-
na rozdzieli placówki i zrobi osobne 
szkoły podstawowe. 
 W związku ze zbliżającą się re-
formą wiele osób zadaje sobie tak-
że pytanie czy szykują się zwolnie-

nia wśród nauczycieli. Jak słyszymy 
w ratuszu, raczej nie, choć więcej na 
ten temat będzie można powiedzieć 
w kwietniu, po przygotowaniu ar-
kuszy organizacyjnych. Jeśli zajdzie 
potrzeba ograniczenia kadry peda-
gogicznej w szkołach w pierwszej ko-
lejności zakończą pracę nauczycie-
le będący już na emeryturze oraz ci, 
którzy mają podpisaną umowę na 
czas określony. 

Zmiany w przedszkolach
 Od 1 września tego roku gmi-
na ma obowiązek przyjąć do przed-
szkoli 3-latki. – Pracujemy nad tym, 
aby były dla tych dzieci miejsca – 
mówi pani wiceburmistrz. A warto 
dodać, że w jednym roczniku przed-
szkolnym jest w Piasecznie około 
1000 dzieci. I tu plany gminy znów 
pokrzyżowała nieco reforma eduka-
cji bowiem cofnięcie do przedszko-
li 6-latków, które mogłyby już zaczy-
nać edukację w szkole podstawowej 
spowoduje, że odbiorą one miejsca 
3-latkom. Dlatego też m.in. zmie-
niono projekt Centrum Edukacyjno-
Multimedialnego, które ma powstać 
przy ul. Jana Pawła II. W placówce 
rozrośnie się część przedszkolna, w 
której ma znaleźć się aż 11 oddzia-
łów na 300 przedszkolaków. 

Tomasz Wojciuk
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Obecnie do Gimnazjum nr 2 przy Alei Kalin uczęszcza około 420 uczniów. 
Od 1 września szkoła stanie się częścią podstawowej „Jedynki”

Od września gmina ma 
obowiązek przyjąć do 

publicznych przedszkoli 
3-latki

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 27 stycznia
2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej:

inwestor: Wójt Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506
Lesznowola

inwestycja: budowa drogi gminnej – ulicy Perłowej w miejscowości Łazy – klasa
drogi – dojazdowa (D), jednostka ewidencyjna Lesznowola

Działki w liniach rozgraniczających projektowanej drogi:

przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej: (w nawiasach podano nr działki po
podziale – drukiem wytłuszczonym – pod przejęcie przez jednostkę samorządu
terytorialnego – Gminę Lesznowola, drukiem podkreślonym – pod inwestycję, po średniku
działki po podziale poza inwestycją pozostające przy aktualnym właścicielu) oznaczone
wg katastru nieruchomości numerami:
obręb 0013 Łazy:
417/23 417/24 417/27 417/31 417/43 417/46 417/52 417/88, , , , , , , 417/35 ( ; 417/89), 417/29
( ; 417/76, 417/77), 417/2 ( ; 417/58), 417/3 ( ; 417/60), 417/8 ( ;417/75 417/57 417/59 417/61
417/62), 417/10 ( ; 417/64), 417/15 ( ; 417/66), 417/17 ( ; 417/68),417/63 417/65 417/67
417/18 ( ; 417/70), 417/19 ( ; 417/72), 417/22 ( ; 417/74), 417/34417/69 417/71 417/73
( ; 417/79), 417/40 ( ; 417/81), 417/41 ( ; 417/83), 417/48 ( ;417/78 417/80 417/82 417/84
417/85), 417/50 ( ; 417/87), , , , , ,417/86 363 417/45 417/47 417/49 453

Działki poza liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi:
przeznaczone pod budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu (w nawiasie nr działki
przed podziałem):

obręb 0013 Łazy:

417/89 (z dz. 417/35), 475/1, 417/25, 417/26, 417/30, 417/36, 417/37, 417/39, 417/38,
417/64 (z dz. 417/10), 417/66 (z dz. 417/15), 417/72 (z dz. 417/19), 417/85 (z dz. 417/48),
417/60 (z dz. 417/3).

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Starostwie Powiatowym w Piasecznie,
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, pokój 140, od pon. do piąt. w godzinach 8-16,
gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia.

Nr rej.ARB.6740.1.3.2017.KS
Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski
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Powiat coraz bezpieczniejszy
POWIAT/PIASECZNO W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie odbyła się odprawa podsumo-
wująca ubiegły rok. Z danych wynika, że liczba przestępstw  zmniejszyła się, a ich wykrywalność poszła w 
górę. Martwić może jedynie większa niż w roku 2015 liczba skradzionych samochodów
 Przybyłych na spotkanie gości, 
wśród których byli nie tylko poli-
cjanci z poszczególnych gmin, ale 
także strażacy, strażnicy miejscy, lo-
kalni samorządowcy i przedstawi-
ciele prokuratury rejonowej, powi-
tał w imieniu komendanta powiato-
wego asp. sztab. Maciej Blachliński. 
Następnie odczytany został list wi-
ceministra MSWiA, Jarosława Zie-
lińskiego. W liście sekretarz sta-
nu podkreślił znaczenie przeprowa-
dzonych w ubiegłym roku konsulta-
cji społecznych (podobno wzięło w 
nich udział aż 200 tys. osób), które 
przyczyniły się do stworzenia kra-
jowej mapy zagrożeń. W piśmie za-
akcentowana została także rosnąca 
rola dzielnicowych, nazywanych co-
raz częściej „policjantami pierwsze-
go kontaktu”. 
 W piśmie zostały przypomnia-
ne także ważne zadania, któ-
re spoczywały na policjantach w 
ubiegłym roku, a z których wywią-
zali się znakomicie, jak pielgrzym-
ka do Polski Ojca Świętego, któ-

ry przybył na Światowe Dni Mło-
dzieży i szczyt NATO. Jeśli cho-
dzi o wymierne efekty działania 
policji, to tu zwrócono uwagę na 
mniejszą liczbę przestępstw, ich 
większą wykrywalność oraz do-
bre funkcjonowanie CBŚP. – Trze-
ba dołożyć wszelkich starań, aby te 
tendencje zostały utrzymane – ape-
lował do policjantów Jarosław Zie-
liński. – W tym roku chcemy, aby 
priorytetowa była kwestia bezpie-

czeństwa drogowego. Trzeba także 
zrobić wszystko, aby Polska pozo-
stała krajem wolnym od terroryzmu. 
 Sekretarz stanu zwrócił także 
uwagę na konieczność zwalczania 
przestępczości związanej z wyłu-
dzeniami podatku VAT i akcyzy 
oraz zachęcił do współpracy z po-

licjantami z innych krajów, która 
przynosi coraz lepsze efekty. 

Mniej frustrujących przestępstw
 W 2017 roku MSWiA przewidu-
je utworzenie 1000 nowych etatów 
w policji. W Komendzie Powiatowej 
Policji w Piasecznie zatrudnionych 
jest obecnie 271 policjantów, z cze-
go w pionie prewencji pracuje 183 (w 
tym 31 dzielnicowych i 28 funkcjo-
nariuszy ruchu drogowego). Pod ko-
niec ubiegłego roku w jednostce było 
zaledwie 5 wakatów, co biorąc pod 
uwagę poprzednie lata jest dobrym 
osiągnięciem. Stan osobowy ko-
mendy zgadza się, więc nie powin-
no dziwić że policjanci mają też wy-
niki. – W ubiegłym roku skala prze-
stępczości ogólnej była mniejsza niż 
w roku 2015 – zaczął swoją prezen-
tację mł. insp. Robert Chmielewski, 
zastępca komendanta powiatowego. 
Ogółem odnotowano 3812 zdarzeń. 
W tym 28 rozbojów (wykrywalność 
ponad 60 proc.), 674 kradzieże (wy-
krywalność ponad 18 proc.), 90 kra-
dzieży samochodów (o 7 więcej niż 
rok wcześniej przy mniejszej wykry-
walności wynoszącej jedynie ponad 
7 proc.), 377 kradzieży z włamaniem 
(o prawie 150 mniej niż w 2015 roku 
przy wykrywalności wynoszącej po-
nad 14 proc.), 12 bójek i pobić (wykry-
walność 77 proc.), 58 uszczerbków na 
zdrowiu (wykrywalność 98 proc.) oraz 
113 przestępstw narkotykowych, zwią-
zanych głównie z posiadaniem mari-
huany bądź amfetaminy. Mł. insp. Ro-
bert Chmielewski zwrócił także uwa-
gę na przestępstwa gospodarcze, któ-
rych popełniono w ubiegłym roku 663. 
Wiele z nich wydarzyło się na terenie 
Wólki Kosowskiej, gdzie często nagmin-
nie zdarzają się przypadki handlu pod-
róbkami. Zanotowano także 7 prze-
stępstw o charakterze korupcyjnym.

 Policjanci pochwalili się także naj-
ciekawszymi sprawami, rozwiązanymi 
w 2016 roku. Wśród nich wymieniono 
rozbicie świetnie zorganizowanej gru-
py przestępczej włamującej się do do-
mów i mieszkań, likwidację profesjo-
nalnej plantacji marihuany w Prażmo-
wie, zatrzymanie złodziei bursztynów 
i sprawców licznych rozbojów, czy na-
mierzenie 20-latka, który niedawno na 
parkingu przy ul. Jarząbka w Piasecz-
nie zdewastował aż 21 samochodów. 

Coraz więcej samochodów i... 
zdarzeń drogowych
 Podczas spotkania omówiono tak-
że działania prewencji. Policjanci re-
agowali na wezwania dotyczące za-
kłócania ciszy nocnej i odbyli ponad 
1600 interwencji domowych. Ujaw-
niono przy tym aż 199 sprawców prze-
mocy w rodzinie, z czego 109 udało się 
odizolować. Czas reakcji na pilne zda-
rzenia wyniósł niecałe 9 minut, co jest 
przyzwoitym wynikiem. – Realizowa-
liśmy także wiele programów prewen-
cyjnych w szkołach – podkreślił insp. 
Robert Kokoszka, szef powiatowej po-
licji. – W sumie odbyliśmy 166 spotka-
nia z młodzieżą i 112 z gronem peda-
gogicznym. 
 Podczas odprawy podsumo-
wano także działania służby ruchu 
drogowego. W ubiegłym roku na te-
renie powiatu doszło do 88 wypad-

ków (dwóch więcej niż w roku 2015), 
w których 10 osób zginęło, a 98 zo-
stało rannych. Odnotowano także 
1821 kolizji. – Przybywa pojazdów, 
dlatego zdarzeń drogowych jest co-
raz więcej – podsumował insp. Ro-
bert Kokoszka. Niestety, zmorą na-
szych dróg pozostają nietrzeźwi kie-
rujący, których w ubiegłym roku za-
trzymano aż 263 (o 37 więcej niż w 
roku 2015). – Dziękujemy współpra-
cującym z nami służbom oraz wła-
dzom samorządowym – podsumo-
wał prezentację komendant powia-
towy. – Nie wyobrażam sobie funk-
cjonowania komendy bez państwa 
wsparcia.
 Na zakończenie głos zabrał tak-
że gość specjalny - pierwszy zastęp-
ca komendanta stołecznego poli-
cji, mł. insp. Hubert Kowalczewski. 
– Odprawa roczna to nie tylko czas 
podsumowań, ale także wyznacza-
nia sobie nowych celów – podkreślił. 
– Ocena jednostki jest dobra, choć 
oczywiście zawsze jest coś do zrobie-
nia. 7-procentowy spadek przestęp-
czości ogólnej i 9-procentowy spadek 
przestępczości kryminalnej to dobre 
wyniki, które nie są dziełem przy-
padku. Dziękuję wszystkim funkcjo-
nariuszom za zaangażowanie.

Tomasz Wojciuk

Podczas odprawy podsumowano pracę policji w 2016 roku

66 sprawców   
udało się zatrzymać w ubiegłym roku 

na gorącym uczynku

INFORMACJA
Wójt Gminy Prażmów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) informuje, iż na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prażmów, ul. Piotra Czołchańskiego 1 oraz na
stronie internetowej zamieszczony został wykaz nieruchomościwww.bip.prazmow.pl,
przeznaczonych do oddania w najem na okres 10 lat, tj. lokal użytkowy o pow. 71,0 m

2

znajdujący się w budynku komunalnym w Jaroszowej Woli przy ul. Głównej 21, na działce
o nr ewid. nr 3/1, obręb 0007 Jaroszowa Wola.

Wójt Gminy Prażmów
Sylwester Puchała

R E K L A M A



Nasz chłopak w ekstraklasie
GÓRA KALWARIA Barłomiej Urbański, wychowanek KS Nadstal Krzaki Czaplinkowskie,
 od początku lutego jest zawodnikiem pierwszej drużyny Legii Warszawa

 19-latek został zgłoszony do roz-
grywek ekstraklasy razem z Arturem 
Jędrzejczykiem, Dominigiem Nagy-
’m, Danielem Chima Chukwu oraz 
Tomasem Necidem. To nie przypa-
dek. Barłomiej Urbański ma za sobą 

świetną rundę jesienną w III-ligo-
wych rezerwach mistrzów Polski. 
Rozegrał tam 14 spotkań. Reprezen-
tował barwy klubu w młodzieżowej 
Lidze Mistrzów, w której młodzi le-
gioniści wypadli korzystnie w me-
czach z Borussią Dortmund, Spor-
tingiem Lizbona i Realem Madryt. 
W nagrodę za udane występy tre-
ner Jacek Magiera zabrał Bartło-
mieja Urbańskiego na dwa stycz-
niowe zgrupowania kadry klubu do 
Hiszpanii, podczas których 19-la-
tek zagrał w meczach sparingowych. 
Ostatecznie z rezerw Legii tylko on 
został zgłoszony do pierwszego ze-
społu. – Jesień była dla mnie bardzo 
owocna. Zdobyłem doświadczenie, 
które mam nadzieje z dnia na dzień 
tylko będzie procentowało. Na pew-
no po udanej rundzie jesiennej liczy-
łem na to, że uda mi się załapać do 
kadry i na obozy do Hiszpanii – nie 
kryje młody zawodnik.

Zaczynał od gry ze starszymi
 – Bartek od początku nie miał 
łatwo – mówi Maciej Sobolewski, 
szkoleniowiec Urbańskiego w KS 
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie. – 
W okolicy nie było dla niego druży-
ny w jego roczniku. Kiedy przyszedł 
z tatą na początku sezonu, powie-
działem, że ciężko mu będzie treno-
wać i grać z chłopcami starszymi o 
trzy lata. Jednak to go nie zniechę-
cało. Zapytałem, czym mnie prze-
kona. Odparł, że będzie trenował 
żonglerkę i za tydzień pokaże mi, ile 
się nauczył. I rzeczywiście przez ty-
dzień zrobił duże postępy. 
 W trampkarzach Bartłomiej 
Urbański zaczynał grę na lewej 
obronie, obecnie jest środkowym 
pomocnikiem. –  Bartek jest pasjo-
natem piłki. Stawia sobie cel i do 
niego dąży, przy tym nie brak mu 

szczęścia, na które jednak ciężko 
pracuje. Dzięki temu zdobywa kolej-
ne szczebelki. Do tego cechuje go in-
teligencja piłkarska. Analizuje sytu-
ację na boisku i wybiera najczęściej 
najlepszą opcję  – tłumaczy Maciej 
Sobolewski.
 W święcącej sukcesy drużynie 
z Krzaków Czaplinkowskich chło-
pak rozegrał 33 spotkania i strzelił 
jedną bramkę. Niepozornie wyglą-
dający Urbański wykazywał się ta-
lentem i błyszczał na boisku. Kiedy 
Nadstal rozgrywał spotkanie ligo-
we z CWKS Legia Bemowo, uwa-
gę zwrócił na niego ówczesny tre-
ner młodzieżowej kadry Mazowsza. 
Urbański został zaproszony na kon-
sultacje i został reprezentantem wo-
jewództwa. Ponieważ Nadstal był 
już dla chłopca zbyt słabym klu-
bem, trafił do Polonii Warszawa, a 
następnie Legii Warszawa, z którą 
zdobył mistrzostwo Polski.

Ma swoich kibiców
 W przerwach między występami 
ligowymi i reprezentacji Mazowsza, 
Bartłomiej Urbański dawał popisy 
na lokalnych murawach. W czerw-
cu 2011 roku dzięki jego 10 golom 
(zgarnął tytuły króla strzelców i naj-
lepszego zawodnika) Szkoła Pod-
stawowa w Czaplinku zwycięży-
ła w Turnieju Piłki Nożnej do lat 13 
im. Kazimierza Górskiego o Puchar 
Burmistrza Góry Kalwarii pokonu-
jąc 19 innych zespołów.
 Grzegorz Gronek, dyrektor pla-
cówki w Czaplinku, którą ukończył 
Barłomiej Urbański, z dużym zain-
teresowaniem śledzi postępy nasto-

latka. – Wszyscy tu mamy satysfak-
cję, że jest ambitny, pracowity i roz-
wija się mimo trudnego wieku. Pla-
nuję zaprosić go do szkoły, aby tro-
chę poopowiadał uczniom o swoich 
doświadczeniach – zapowiada. Tre-
ner Sobolewski podkreśla, że szko-
ła w Czaplinku nie ma sali gimna-
stycznej, a przy tym „mega zdolną 
sportowo młodzież”.
 19-latkowi kibicuje także bur-
mistrz Dariusz Zieliński (Bar-
tek Urbański od kilku lat otrzymu-
je burmistrzowskie stypendium dla 
zdolnej młodzieży) i przypomina, 
że poprzednio wychowanek klubu z 
gminy Góra Kalwaria grał w pierw-
szym zespole Legii Warszawa na 
przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wie-
ku. – Obecnie mieszkający w Kana-
dzie Bogdan Kwapisz cieszy się, że 
Bartek idzie w jego ślady – mówi 
burmistrz.

Najważniejsza matura
 Tegoroczną wiosnę Bartłomiej 
Urbańskiego zapamięta nie tylko z 
powodu boiskowego awansu. Wio-
sną przystąpi do matury. – Z nauką 
nigdy nie miałem i nie mam proble-
mów. Podczas każdego wyjazdu do-
staję materiały ze szkoły, które mu-
szę sam nadrabiać. Bywa, że się nie 
chce, ale nie po to przez tyle lat się 
uczyłem, żeby to teraz zaprzepasz-
czać. Szkoła także stara się mi po-
magać z każdej strony, mam po czę-
ści indywidualny tok nauczania, 
dzięki czemu umożliwiono mi zali-
czanie sprawdzianów w innych ter-
minach – zdradza 19-latek. 

Piotr Chmielewski

 – Przed Barkiem jeszcze długa droga i wiele pracy – mówi jego 
pierwszy trener z klubu w Krzakach Czaplinkowkich

– Jesień była dla mnie 
bardzo owocna. Zdobyłem 
doświadczenie, które mam 
nadzieje, że z dnia na dzień 
tylko będzie procentowało 
– mówi Bartłomiej Urbański
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Wraca temat linii 400 kV
TARCZYN

 Prezes Polskich Sieci Elektroener-
getycznych zapowiedział włodarzom 
gmin skupionym w tzw. grupie roboczej, 
że jeszcze w lutym spotka się z nimi, aby 
rozmawiać o nowym przebiegu napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej wy-
sokiego napięcia 400 kV Kozienice-Ołta-
rzew. O bezpośrednie rozmowy z sze-
fem PSE Erykiem Kłossowskim burmi-
strzowie i wójtowie zabiegali od sierp-
nia, kiedy wzmógł się protest przeciw-
ko planowanej w zeszłym roku lokali-
zacji pasa terenu, na którym stanęłyby 
wysokie słupy energetyczne. Jednak 
wówczas do spotkania nie doszło. 
 Przypomnijmy, że tamte plany PSE 
spaliły na panewce i ze względu na silny 
opór społeczny spółka unieważniła prze-
targ na budowę połączenia. W grudniu 
ubiegłego roku włodarze gmin, w których 
miały stanąć wysokie słupy energetyczne, 
skierowali pisma m.in. do premier Beaty 

Szydło i Krzysztofa Tchórzewskiego, mini-
stra energii proponując swój udział w kon-
sultacjach społecznych mających na celu 
ustalenie optymalnego przebiegu linii Ko-
zienice-Ołtarzew, który uwzględniałby za-
równo interes społeczny jak i bezpieczeń-
stwo energetyczne kraju. – Wciąż przy-
pominamy, że nie ma zgody naszych 
mieszkańców na budowę linii w tere-
nach mocno zurbanizowanych i cen-
nych przyrodniczo – mówi Barbara Ga-
licz, burmistrz Tarczyna.
 Zgodnie z obietnicami sprzed kilku 
miesięcy, władze Mazowsza pod koniec 
stycznia rozpoczęły procedurę zmiany 
Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego Województwa Mazowieckiego, w 
którym zostanie określony przebieg li-
nii 400 kV. Wszelkie wnioski związane ze 
zmianą planu przyjmowane będą do 31 
lipca bieżącego roku.

PC

Pieniądze na piece 
jak świeże bułeczki

TARCZYN

 Zainteresowanie mieszkańców wy-
mianą pieca na mniej szkodliwy dla śro-
dowiska przekroczyło oczekiwania 
urzędników gminy. Do 3 lutego można 
było składać w ratuszu wnioski o dotację 
na  zakup nowego źródła ogrzewania w 
wysokości do 75 proc. kosztów jego za-
kupu (maksymalnie  5 tys. zł). Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, który przeznaczył na ten 
cel pieniądze postawił warunek, że w 
miejsce palenisk węglowych w kotłow-
niach muszą być  zamontowane piece 
gazowe, olejowe lub opalane biomasą. 
– Napłynęło do nas około 40 wniosków. 
To bardzo dużo jak na naszą gminę, bio-
rąc pod uwagę, że dostęp do sieci gazo-
wej ma tylko część mieszkańców – mówi 
Małgorzata Dębowska z Urzędu Miej-
skiego w Tarczynie. PC

WÓJT GMINY PRAŻMÓW
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Prażmów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 z późn. zm.) z art. 39
ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016r. poz.353 z późn. zm.)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów
wraz z prognozą na środowisko.

Wyłożenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów nastąpi w dniach od
27 lutego 2017r. do dnia 20 marca 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Prażmów,
ul. Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, pok. nr 9 od wtorku do piątku
w godzinach: 8.00 – 15.30, oraz w poniedziałki w godzinach od 10.00 – 17.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Prażmów rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 13 marca 2017r. w siedzibie
Urzędu Gminy Prażmów pok. nr 2 (Sala Konferencyjna) od godziny 16.30.

Zgodnie z art. 11 ust.11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do
projektu studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Prażmów na adres Urzędu
Gminy Prażmów, ul. Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 11 kwietnia 2017r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17
lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014r., poz. 1114 z późn. zm.):
· opat rzone kwal i f i kowanym podp isem elek t ron icznym albo

opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.·

Adres poczty elektronicznej: w przypadku uwagkancelaria@prazmow.pl
opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga lub wniosek powinny zawierać także oświadczenie osoby składającej
dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby
procedury sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.).

Organem właściwym do rozpatrzenia w/w uwag jest Wójt Gminy Prażmów.
W/w projekt planu będzie dostępny w okresie wyłożenia na stronie Urzędu
Gminy – bip.prazmow.pl.

Wójt Gminy Prażmów
Sylwester Puchała

WÓJT GMINY PRAŻMÓW

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Jeziórko -
Ustanówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 z późn zm.) z art. 39
ust.1 i art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016r. poz. 353 z
późn zm.) oraz uchwały nr VII/48/2007 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 sierpnia
2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Jeziórko – Ustanówek
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Jeziórko –
Ustanówek.

Wyłożenie projektu planu nastąpi w dniach od 27.02.2017r. do
dnia 21.03.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Prażmów, ul. Czołchańskiego 1, 05-
505 Prażmów, pok. nr 9 od wtorku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.30, oraz
w poniedziałki w godzinach od 10.00 – 17.30. Dyskusja publiczna nad
przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w
dniu 20.03.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Prażmów pok. nr 2 ( Sala
Konferencyjna ) od godziny 16:00. Z dokumentacją sprawy można zapoznać
się w dniach od 27.02.2017r. do dnia 21.03.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy
Prażmów, ul. Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, pok. nr 9 od wtorku do piątku
w godzinach: 8.00 – 15.30, oraz w poniedziałki w godzinach od 10.00 – 17.30.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Prażmów, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
5 kwietnia 2017r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci
elektronicznej:
1.1.1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowane przy

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia
18 września 2001r., o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013r. poz. 262
z późn. zm.) lub

1.1.2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r., oo informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r., poz. 235
z późn. zm.) lub

1.1.3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.

Adres poczty elektronicznej: kancelaria@prazmow.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia w/w uwag jest Wójt Gminy Prażmów.
W/w projekt planu będzie dostępny w okresie wyłożenia na stronie Urzędu Gminy
– bip.prazmow.pl.

Wójt Gminy Prażmów
Sylwester Puchała
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Cały rok trenowali,
czekają na głos
GÓRA KALWARIA Do końca lutego można głosować na naj-
popularniejszego sportowca, trenera i sportową nadzie-
ję gminy Góra Kalwaria minionego roku

 Swoich faworytów można wskazywać za pośrednictwem strony plebi-
scyt.gorakalwaria.pl. Z jednego komputera (lub innego urządzenia z dostę-
pem do internetu) można oddać jeden głos na dobę. 
 Kandydatów do plebiscytu zgłosili prezesi klubów sportowych działają-
cych na terenie gminy (choć nie wszyscy to zrobili). Opisy zawodników moż-
na znaleźć na stronie plebiscytu.
 Jeśli chodzi o sportowca roku kandydatami są: Julia Kańska (zapasy), Julia 
Krzyczkowska (piłka nożna), Kamil Jeziorek (karate), Karolina Rosochacka (bie-
gi na orientację) i Zenon Klimek (tenis stołowy). 
 O tytuł sportowej nadziei walczą: Antek Banasiewicz (piłka nożna), Julia 
Kapusta (zapasy), Kacper Dubiniak (pływanie), Maja Gazda (karate). 
 Trenerem roku zostanie jeden z trzech panów: Adam Ganc (piłka nożna), 
Adam Gazda (karate) lub Dariusz Kański (zapasy).
 Laureatów poznamy w marcu podczas wręczenia nagród na sesji rady 
miejskiej.
 W zeszłym roku górą byli pływacy i karatecy.  Najlepszym sportowcem zo-
stał Bartosz Gazda, zawodnik Klubu Karate Kyokushinkaikan Kime Góra Kal-
waria, trenerem jego ojciec Adam (i założyciel klubu Kime), sportową nadzie-
ją wybrano Piotra Trzaskę z klubu pływackiego Skalar w Górze Kalwarii, a na-
uczycielem WF roku (jeszcze była taka kategoria) Roberta Sosnowskiego z ze-
społu szkół przy ul. Budowlanych w Górze Kalwarii.

PC

Ubiegłoroczni laureaci podczas wręczania wyróżnień

W kotłowni szykują pięściarski azyl
GÓRA KALWARIA Miejscowy klub Korona powołał do życia sekcję bokserską. Na razie trwa 
adaptacja starej kotłowni spółdzielczej na salę treningową
 Do uruchomienia sekcji za-
rząd Miejsk iego K lubu Spor-
towego w grudniu przekonał 
Piotr Jałowiec, bokser z 25-let-
nim stażem i z 237 walkami na 
koncie. Drużynowo w mistrzo-
stwach Polsk i pięściarz zdobył 
pięciokrotnie złoto oraz dwu-
krotnie srebro. Indywidualnie 
na r ingu wywalczył cztery brą-
zowe krążki, a także dwukrot-
nie zajął trzecie miejsce w tur-
nieju imienia Feliksa Stamma. 
Obecnie Piotr Jałowiec ubole-
wa nad stanem polsk iego boksu 
amatorsk iego. – Właściwie on 
upadł. K iedy ja zaczynałem tre-
nować w 1984 roku w warszaw-
skiej Legii, w każdym co więk-
szym mieście były po dwa k lu-
by boksersk ie. Działało tyle l ig 
boksersk ich, i le w obecnej pi ł-
ce nożnej. Żeby dojść do finału 
mistrzostw Śląska, gdzie mia-
łem najwięcej walk, trzeba było 
stoczyć pięć pojedynków – opo-
wiada pięściarz.

Trzeba trenować od dziecka
 Dlatego ożywienie boksu 
amatorskiego Jałowiec uznaje za 
swoją misję. – Aby zostać zawo-
dowym bokserem, trzeba treno-
wać od dziecka. Dlatego w Górze 
Kalwarii postawimy na kilkulat-
ków i nastolatków. Ja stawiałem 
pierwsze kroki w tej dyscyplinie w 
wieku 10 lat – podkreśla. 
 Jeszcze do maja Jałowiec pro-
wadził szkolenie w Konstancinie-
Jeziornie, ale – jak mówi – mu-
siał tam opuścić pomieszczenie. 
Znajomi z treningów, mieszkań-
cy Góry Kalwarii, namówili go, by 
teraz przeniósł swoją aktywność 
do ich miasta. Zarząd MKS-u Ko-
rona pomógł szkoleniowcowi uzy-
skać od Spółdzielni Mieszkanio-
wej pomieszczenie na salę trenin-

gową, ogłosił również nabór do 
sekcji (obecnie jest już około 25 
chętnych). – Staramy się wesprzeć 
nową sekcję finansowo na mia-
rę naszych możliwości – tłumaczy 
Piotr Wojtas, prezes Korony.
 Dlatego Piotr Jałowiec oraz 

jego koledzy Łukasz i Mirek wie-
le prac w przyszłej sali treningo-
wej, pomiędzy blokami przy ul. 
Pijarskiej i Wyszyńskiego, wyko-
nują samodzielnie. Z tego wzglę-
du szukają również sponsorów, 
ludzi dobrej woli, którzy byliby 
chętny do sfinansowania części 
przygotowań. 

Kilka metrów poniżej ziemi
 Dawna kotłownia to specyficz-
ne pomieszczenie – zagłębione 
kilka metrów pod ziemią. Przez 
około 20 lat stała niewykorzysta-
na. W głównej sali o powierzchni 
około 80 mkw. zawisną worki tre-
ningowe, podłogę przykryją maty, 
ale będzie też miejsce na małą si-
łownię, szatnię i biuro. – Jeśli sek-
cja będzie się rozwijała, planuje-
my zakup ringu, ale to już więk-
szy koszt – zdradza Piotr Wojtas.
 Według obecnych przewidy-
wań, treningi ruszą pod koniec 
marca. Zainteresowani nadal 
mogą wysyłań zgłoszenia na 
adres: redakcjamkskorona@
gmai l.com w ty tule mejla wpi-
sując „boks”.

Piotr Chmielewski

Prezes Piotr Wojtas (z lewej), oraz trener Piotr Jałowiec 
(z prawej) zapowiadają, że treningi ruszą w marcu 

Piotr Jałowiec ubolewa 
nad stanem polskiego 
boksu amatorskiego. 

– Właściwie on upadł – mówi

Wójt Gminy Prażmów

ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony przetarg
na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku komunalnym

w Woli Prażmowskiej przy ul. Głównej 55

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 69,8 m² znajdujący się
w budynku komunalnym w Woli Prażmowskiej przy ul. Głównej 55, gm. Prażmów
z przeznaczeniem pod prowadzenie sklepu, biura lub innej usługi nieuciążliwej dla
mieszkańców jego najbliższego otoczenia.
Okres najmu - 3 lata
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za 1 m² powierzchni wynosi 17,00 zł
netto + 23,00% VAT.

Umowa najmu będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2017 r.
Wójt zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania umowy może ulec
zmianie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu
Gminy Prażmów ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie, I piętro pok.115.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.160,00 zł
na konto BS Tarczyn nr 14 8008 1018 9003 0030 4775 0001 do dnia 09.03.2017 r.
z dopiskiem „PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO,
USYTUOWANEGO W BUDYNKU KOMUNALNYM W WOLI PRAŻMOWSKIEJ
UL. GŁÓWNA 55”. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu
należy dołączyć do oferty. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który
wygrał, zalicza się na poczet ceny najmu nieruchomości. Skutkiem uchylenia się
od zawarcia umowy jest utrata wadium.
Oferty w formie pisemnej wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do dnia
13.03.2017 r. do godz. 11.00 w kancelarii organizatora przetargu w Prażmowie
przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, w zamkniętej kopercie z napisem „Pierwszy
przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
usytuowanego w budynku komunalnym w Woli Prażmowskiej ul. Główna
55” lub nadesłanie poczty na w/w adres, w wyżej ustalonym terminie wpływu.

Dokumenty do przetargu należy pobrać w pokoju nr 109 w siedzibie Urzędu
Gminy w Prażmowie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Prażmowie
przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w pokoju nr 109 lub pod nr tel. 22 727 01 77 w 45.

Pełna treść oferty dostępna na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG Prażmów oraz na
stronie bip.prazmow.pl.

Wójt Gminy Prażmów
Sylwester Puchała

Wójt Gminy Prażmów

ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony przetarg
na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku komunalnym

w Dobrzenicy ul. Mazowiecka 21

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 109 m² znajdujący się
na parterze w budynku komunalnym w Dobrzenicy przy ul. Mazowieckiej 21, gm.
Prażmów z przeznaczeniem pod prowadzenie sklepu, biura lub innej usługi
nieuciążliwej dla mieszkańców jego najbliższego otoczenia.
Okres najmu - 3 lata
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za 1 m² powierzchni wynosi 14,00 zł
netto + 23,00% VAT.

Umowa najmu będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2017 r. Wójt zastrzega, iż
termin rozpoczęcia obowiązywania umowy może ulec zmianie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu
Gminy Prażmów ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie, I piętro pok.115.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.700,00 zł
na konto BS Tarczyn nr 14 8008 1018 9003 0030 4775 0001 do dnia 09.03.2017 r.
z dopiskiem „PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO,
USYTUOWANEGO W BUDYNKU KOMUNALNYM W DOBRZENICY UL.
MAZOWIECKA 21”. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu
należy dołączyć do oferty. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który
wygrał, zalicza się na poczet ceny najmu nieruchomości. Skutkiem uchylenia się
od zawarcia umowy jest utrata wadium.
Oferty w formie pisemnej wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do dnia
13.03.2017 r. do godz. 11.00 w kancelarii organizatora przetargu w Prażmowie
przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, w zamkniętej kopercie z napisem „Pierwszy
przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
usytuowanego w budynku komunalnym w Dobrzenicy przy ul. Mazowieckiej
21” lub nadesłanie poczty na w/w adres, w wyżej ustalonym terminie wpływu.

Dokumenty do przetargu należy pobrać w pokoju nr 109 w siedzibie Urzędu
Gminy w Prażmowie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Prażmowie
przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w pokoju nr 109 lub pod nr tel. 22 727 01 77 w 45.

Pełna treść oferty dostępna na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG Prażmów oraz na
stronie bip.prazmow.pl.

Wójt Gminy Prażmów
Sylwester Puchała
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Zagrali dla dzieci z Piaseczna
PIŁKA NOŻNA Są takie imprezy piłkarskie, na których to nie wynik jest 
najważniejszy, a szczytny cel. W niedzielę, 22 stycznia na hali sporto-
wej GOSiR przy ulicy Sikorskiego 20 w Piasecznie odbył się charytatyw-
ny turniej piłki nożnej Piaseczno Cup

 W zawodach wzięło łącznie udział 160 zawodników z 16 drużyn z Warsza-
wy, Góry Kalwarii, Warki, Konstancina-Jeziorny i Piaseczna. Zespoły zostały 
najpierw podzielone na cztery grupy po cztery drużyny, z których do ćwierćfi -
nałów awansowały po dwa najlepsze. Bezkonkurencyjna tego dnia okazała się 
ekipa  z Warszawy – Rembet, która wygrała wszystkie pięć spotkań w turnie-
ju, a w wielkim fi nale nie dała szans Błękitnej Narkozie z Pruszkowa (4:1). Trze-
cie miejsce na podium zajął z kolei FC Wilanów. Najlepszym zawodnikiem im-
prezy został Michał Gorzkowski z Błękitnej Narkozy, Królem Strzelców - zdo-
bywca siedmiu goli Maciej Pawlicki (Wilanów), a najlepszym bramkarzem - To-
masz Iwan (Rembet). Pieniądze zebrane dzięki Mistrzostwom Piaseczna zosta-
ły przekazane na Klub Zdolnego Dziecka - świetlicę artystyczno-terapeutycz-
ną Fundacji Dla Dzieci z Piaseczna (www.fundacjadladzieci.pl).

 Grzegorz Tylec

Rezerwy na czele
PIŁKA NOŻNA, A KLASA Podsumowanie rundy jesiennej rozgrywek trzeciej grupy warszaw-
skiej A klasy sezonu 2016/2017

SPARTA II JAZGARZEW (1. miejsce, 
31 punktów) – Druga drużyna Spar-
ty, z której większość zawodników 
spisało się bardzo dobrze (zajmu-
jąc drugiej miejsce) w ostatnim Me-
moriale Walentego Kazubka, równie 
udanie prezentowała się na jesieni w 
A klasie. Szczególne wrażenie musi 
robić aż 68 strzelonych goli – zdecy-
dowanie najwięcej w lidze, o czym 
boleśnie przekonały się choćby ze-
społy Jedności Żabieniec (8:0) i Ko-
rony Góra Kalwaria (11:1). Jeśli tyl-
ko będzie taka wola w klubie, Sparta 
jest murowanym kandydatem do gry 
w okręgówce.

KS II KONSTANCIN (2. miejsce, 30 
punktów) – Gdyby nie porażka w 
meczu na szczycie ze Spartą (4:5), 
w Konstancinie byliby na pewno te-
raz w jeszcze lepszych humorach. W 
większości spotkań drużyna nie za-
wiodła jednak oczekiwań i o ile w 
poprzednich sezonach chodziło bar-
dziej o grę dla zabawy, to w tym se-
zonie w klubie nie kryją, że chcieli-
by żeby KS II grał po wakacjach o 
klasę wyżej. A jako że awansują tam 
dwa zespoły, cel ten wydaje się być 
jak najbardziej realny.

JEDNOŚĆ ŻABIENIEC (4. miejsce, 25 
punktów) – Jedność nie grała na je-
sieni specjalnie porywającej pił-
ki. Tradycyjnie już temu zespołowi 
przydarzyły się niepotrzebne straty 
punktów, które sprawiają, że o po-
wrót do okręgówki znów będzie bar-
dzo trudno. W dodatku podopiecz-
ni Dariusza Zabiżewskiego ule-
gli Sparcie, Konstancinowi, Laurze 
– bezpośrednim rywalom do awan-
su, a nawet, niespodziewanie, Ko-
ronie – ostatniej drużynie ligi. Pięć 
punktów do drugiego miejsca w ta-
beli w perspektywie rundy nie jest 
jednak dystansem nie do odrobie-
nia, ale Żabieniec musi być już na 
wiosnę znacznie skuteczniejszy.

LAURA CHYLICE (5. miejsce, 22 
punkty) – Nadzieje na awans były 

w klubie przed sezonem duże. Nie-
stety, rzeczywistość nie okazała się 
już tak różowa. O ile u siebie piłka-
rze Łukasza Kopczyńskiego wygra-
li prawie wszystkie mecze, to zupeł-
nie inaczej prezentowali się z kolei 
na wyjazdach. Warto jednak pod-
kreślić, że właśnie na obcym stadio-
nie – jako jedyni – zdołali pokonać 
lidera z Jazgarzewa (3:5). 

MKS II PIASECZNO (6. miejsce, 21 
punktów) – Kiedy grali sami młodzi 
i niedoświadczeni zawodnicy, wyni-
ki były dalekie od oczekiwań. Gdy 
jednak zespół wzmacniało kilku pił-
karzy z pierwszego zespołu, od razu 
– jak np. w meczu w Chylicach (4:7) 
- widać było inną jakość gry. W tej 
chwili Piaseczno zajmuje spokojną 
pozycję w środku tabeli i o to chyba 
przed sezonem chodziło.

KORONA GÓRA KALWARIA (14. 
miejsce, 10 punktów) – Jesz-
cze niedawno ten klub zupełnie 
przyzwoicie poczynał sobie w li-
dze okręgowej. Dziś jest na dnie 
A klasy, do czego przyczyniła się 
w głównej mierze fatalna gra na 
wyjazdach. O ile u siebie piłka-
rze Korony potrafią się jeszcze 
zebrać i powalczyć (wygrana z 
Jednością 2:1 czy remis z Laurą 
3:3), to na boiskach rywali po-
nieśli komplet porażek. Mimo 
wszystko na dole tabeli jest bar-
dzo ciasno i zaledwie jedna ko-
lejka może sprawić, że druży-
na ta opuści strefę spadkową. Z 
pewnością Góra Kalwaria zasłu-
guję bowiem na zespół na wyż-
szym poziomie niż B klasa.

Grzegorz Tylec

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  Sparta II Jazgarzew  13 31 10 1 2 68-27 6 0 1
2.  KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
   13 30 10 0 3 38-22 4 0 1
3.  Ursus II Warszawa  13 26 8 2 3 33-15 6 0 2
4.  Jedność Żabieniec  13 25 8 1 4 29-15 5 1 1
5.  Laura Chylice  13 22 7 1 5 53-32 5 0 1
6.  MKS II Piaseczno  13 21 7 0 6 36-27 5 0 1
7.  AMT Nowa Wieś  13 17 5 2 6 26-40 4 1 2
8.  Tur Jaktorów  3 17 4 5 4 28-32 2 4 1
9.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
   13 16 5 1 7 23-21 4 0 2
10.  KS II Raszyn  13 14 4 2 7 30-44 4 0 2
11.  GLKS Nadarzyn  13 11 3 2 8 23-51 2 0 4
12.  UKS Siekierki (Warszawa)  13 11 3 2 8 28-41 3 2 2
13.  Grom II Warszawa  13 10 3 1 9 22-46 3 0 3
14.  Korona Góra Kalwaria  13 10 2 4 7 17-41 2 4 1

Stać mnie na dużo więcej
Z Oliwią Malmon, srebrną medalistką Halowych Mistrzostw Polski, rozmawia Grzegorz Tylec

Kiedy narodziła się w tobie pasja do 
biegania?
 Moja przygoda z bieganiem za-
częła się już w szkole podstawo-
wej, gdzie stawiałam pierwsze kro-
ki na zawodach lekkoatletycznych. 
Ze względu na to, że wyróżniałam 
się na tle moich rywalek, zauważył 
mnie mój pierwszy trener Waldemar 
Gajowniczek z klubu MOS Zatoka 
Braniewo. Zachęcił mnie do uczęsz-
czania na jego zajęcia i tak narodziła 
się moja pasja. Następnie, z polece-
nia innych szkoleniowców, trafiłam 
do Kondycji, gdzie do dziś ćwiczę 
pod okiem państwa Paradowskich. 
Nie musiałam daleko szukać. Od sa-
mego początku  bardzo dobrze na-
wiązywała się nasza współpraca.
 
Jak scharakteryzowałabyś pracę z 
trenerami Wiesławem i Renatą Pa-
radowskimi? Na czym polega ta-
jemnica ich sukcesu?
 Trenerzy dbają o każdego swoje-
go zawodnika. Rozpisują mu indy-
widualny plan, zwracając uwagę na 
każdy szczegół. Wkładają w to wie-

le serca i czasu oraz wykorzystu-
ją swoje wieloletnie doświadczenie, 
które zdobyli jako zawodnicy klasy 
mistrzowskiej.
 
Jak wyglądają twoje treningi i ile 
czasu im średnio poświęcasz?
 Mój trening składa się głównie z 
wybiegań, zajęć interwałowych oraz 
ogólnorozwojowych. Poza tym czę-
sto pracujemy nad samą techniką 
biegu. Trenuję siedem dni w tygo-
dniu, średnio po 60 minut.
 
Co jest dla ciebie najważniejsze w 
bieganiu?
 Satysfakcja. Pragnę uzyskiwać co-
raz lepsze  rezultaty, stawiam sobie ko-
lejne cele i próbuję je osiągnąć.

Czy spodziewałaś się tak znakomi-
tego wyniku na mistrzostwach? Jak 
wyglądał ten bieg?
 Spełnieniem moich marzeń było 
zdobycie medalu. Wiedziałam, że 
mimo mocnych rywalek, stać mnie 
na to. W biegu eliminacyjnym prio-
rytetem był awans przy zachowaniu 

sił na finał. W biegu finałowym dyk-
towane tempo bardzo mi odpowia-
dało. Pierwsze trzy koła (600 me-
trów) były bardzo spokojne, co po-
zwoliło mi na mocny finisz i zdoby-
cie srebrnego medalu.
 
Po biegu rozmawiałaś z jednym z 
trenerów kadry Polski. Co ci powie-
dział?
 Podkreślił, że mam ogromny po-
tencjał do biegania na 800 metrów i 
że idealnie nadaję się do kadry naro-
dowej średniodystansowców. Poza 
tym stwierdził, że zachowałam za 
dużo sił na końcowe metry i spokoj-
nie mogłam powalczyć o złoto.
 
Czy czujesz, że w przyszłości możesz 
biegać jeszcze szybciej? Co chciała-
byś jeszcze u siebie poprawić?
 Czuję, że stać mnie na dużo wię-
cej. Do tej pory moim koronnym dy-
stansem było 400 metrów. Nie je-
stem jeszcze w pełni przygotowana 
pod dystans dwukrotnie dłuższy, ale 
już zaczynamy przygotowania do 
sezonu letniego. Muszę zrobić tro-

chę więcej wytrzymałości i wzmoc-
nić się siłowo.

Jakie są twoje następne cele i ma-
rzenia sportowe?
 Moim głównym celem będzie 
wypełnienie minimum na Mistrzo-
stwa Europy w Grosetto. Rok temu 
zabrakło mi pięciu sekund do mini-
mum na Mistrzostwa Świata. Wiem, 
że stać mnie na szybkie bieganie i 
spróbuję to udowodnić.
 
Czy uważasz, że w Piasecznie są do-
bre warunki do treningów? Gdzie 
trenujesz i jak radzisz sobie w wa-
runkach zimowych?

 Powstanie bieżni lekkoatletycz-
nej w Piasecznie znacznie ułatwi-
ło nam pracę. Możemy wykonywać 
bardzo dobre treningi tempowe, któ-
re w moim przypadku są niezbędne. 
W zimie jest nieco trudniej, ale dla 
chcącego nic trudnego, bo trenerzy 
przed ważnymi treningami odśnie-
żają bieżnię.
 
Czy chciałabyś w jakiś sposób na-
mówić swoich rówieśników do 
tego, żeby zaczęli biegać?
 Chciałabym na wiosnę zaprosić 
młodzież na wspólny trening, po-
prowadzić go i pokazać jak się od-
bywają zajęcia z lekkoatletyki.

Medalowa Kondycja
LEKKOATLETYKA Fantastyczny start zanotowali w ostatni weekend zawod-
nicy piaseczyńskiej Kondycji. Na Halowych Mistrzostwach Polski w Toruniu 
19-letnia Oliwia Malmon zdobyła srebro w biegu na 800 metrów, a 18-letnia 
Aleksandra Płocińska na dystansie 1500 metrów – brąz
 Na zawodach w Toruniu nie za-
wiedli również panowie. W biegu 
na 1500 m 15. miejsce zdobył Mi-
chał Dąbrowski, dwunasty na 1000 
m był Bartosz Kucharski, a dwu-
dziesty na 2000 m – Piotr Szcze-
pański. Satysfakcji z takich roz-
strzygnięć nie kryje trener Kondy-
cji Wiesław Paradowski.
 – Nie pamiętam czasów, żeby za-
wodnicy z Piaseczna wywalczyli w 
lekkoatletyce tak znakomite wyniki 
– podkreśla Wiesław Paradowski.
 Pokazują one, że Kondycja jest 
w tej chwili jednym z lepszych klu-
bów szkolących biegaczy w Polsce.

Grzegorz Tylec



OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRAŻMÓW
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Gminy Prażmów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla n/w obszarów.

� Uchwała Nr XXIII.186.2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi
Wągrodno

� Uchwała Nr XX.162.2016 z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi
Łoś

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016r. poz. 353 z późn.
zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są projekty planów miejscowych,
o których mowa powyżej.

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać (uchwała o przystąpieniu do sporządzeniu
planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikiem graficznym) w siedzibie
Urzędu Gminy Prażmów ul. P. Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów lub w biuletynie
informacyjnym Urzędu Gminy Prażmów www. bip.prazmow.pl w terminie do dnia 13 marca
2017r.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Prażmów, który jest właściwym organem do
rozpatrzenia wniosków, z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu
wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie na adres ul. Piotra Czołchańskiegodo dnia 13 marca 2017r.
1, 05-505 Prażmów.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
nie jest prowadzone.

Wójt Gminy Prażmów
łaSylwester Pucha

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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największy
 nakład 

największa 
skuteczność

w każdy piątek
cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2
pon-pt 8:30-18

tel. 22 756 79 39
reklama@kurierpoludniowy.pl

DAM PRACĘ

Pralnia na Ursynowie i Piasecznie zatrudni 2 
panie. Tel. 575 942 929

Zatrudnię księgową ze  znajomością zagad-
nień  kadrowo-płacowych.  Praca w Piasecz-
nie na  1/2 etatu. e-mail:  
pref.piaseczno@wp.pl 

Galeria obrazów i oprawy zatrudni ramiarza, 
tel. 500 118 185 

Fryzjerkę do zakładu w Górze Kalwarii 
zatrudnie.Tel. 512 449 345

Przyjmę do pracy Panią jako pomoc ku-
chenną, możliwość przyuczenia, Henryków-
Urocze tel. 516 709 732

Zatrudnię Panią do sprzątania w  Spokojnej 
Przystani w Baniosze tel. 501 182 362 

Specjalista do spraw  kadrowych, 
Piaseczno, CV na  e-mail: 
ksiegowosc@rybczynscy.eu

Kierownik kuchni z doświadczeniem w ży-
wieniu zbiorowym w szpitalach do pracy w 
Konstancinie, tel. 508 318 341
 
Kurier Południowy poszukuje kolportera z 
własnym samochodem i znajomością powia-
tu pruszkowskiego, praca co drugi piątek, 
tel. 22 756 79 39
 
Kucharz, pomoc kuchenna i kierowca do 
przewożenia posiłków cateringowych w Kon-
stancinie, tel. 600 250 437

Ochrona Apartamentowców w Piasecznie, 
tel. 22 834 34 00

Nawiążę współpracę ze zgraną ekipą brukar-
ską, stałe zlecenia,  ok. Piaseczna, 
tel. 698 698 839

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Od zaraz fryzjerowi, fryzjerce z doświadcze-
niem w salonie w Piasecznie, tel. 501 083 
350, 22 716 37 83

Zatrudnię kasjerów i sprzedawców do sklepu 
ogólno-spożywczego w Konstancinie. Moż-
liwość pracy w weekendy, 12 zł netto/godz, 
tel. 515 103 389

Pilnie zatrudnię kierownika budowy do pro-
wadzenia budowy w Piasecznie, warunki pła-
cy – do uzgodnienia, tel. 502 544 019

DEKARZA, POMOCNIKA DEKARZA,WOJ.
MAZ. PROSZĘ O KONTAKT, TEL. 608 854 286 

Firma z Piaseczna k.Warszawy zatrudni TOKA-
RZY CNC tel. 668 128 571, 604 220 442. mail: 
e.jaworska@sertapolska.pl 

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kie-
rowców, tel. 22 726 83 42

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego 
Warszawa, tel. 22 726 83 42

Ekspedientkę/ -a Carrefour Express ul. Pomor-
ska Piaseczno, tel. 508 288 773

Zatrudnię blacharzy budowlanych. Praca stała, 
zakwaterowanie, wynagrodzenie: akord. Pia-
seczno, tel. 22 756 84 89 

Księgowej samodzielnej w biurze rachunko-
wym, W-wa/Dawidy, tel. 502 088 028, 
biuro@e-pit.net 

Praca przy produkcji  okien. Antoninów, 7- 16, 
wynagrodzenie  stałe,mail:  karina@mfoid.pl, 
tel.  667 244 797 

Agentów ochrony, stawka 13 zł. 506 158 658

Pracuj z PROMEDICA24 jako opiekun/ka senio-
rów w Niemczech. Trwają zapisy na bezpłatny 
kurs z języka niemieckiego! Zadzwoń po wię-
cej informacji pod nr 501 356 229

Pomoc do kuchni, 3 razy w tygodniu, 
tel. 606 22 44 89

Stacja paliw w  Prażmowie zatrudni kasjera, cv 
ze zdjęciem proszę przesłać na: 
artopraca@onet.eu

Do remontów, hydraulik, tel. 514 746 561, 691 
263 276

Mężczyznę do 45 lat na skup palet w Magdalen-
ce, możliwość zakwaterowania, 
tel. 513 66 55 66

Przyjmę rencistkę do 50 lat, do wydawania obu-
wia,  praca z zamieszkaniem, tel. 889 829 837

Szewca, emer./ren., naprawa, tel. 889 829 837

Kierowca krajowy i międzynarodowy, kat C+E, 
atrakcyjne wynagrodzenie tel. 668 499 758

Zatrudnię nauczyciela wychowania przedszkol-
nego, tel. 503 331 731

Opiekunkę do osoby starszej, Piaseczno, 
tel. 601 38 34 60

Pomieszczenie na gabinet lub usługi, Góra Kal-
waria, tel 500 018 720

Pracowników na dachy itp. tel. 692 194 998

Zatrudnię ekspedientkę do pracy w sklepie 
spożywczym, Łazy, tel. 609 477 481

Zatrudnię kierowców, kat. B i C po Warszawie, 
kat. C+E po Polsce, tel. 504 212 224

Stolarzy meblowych, pomocników, Tarczyn, 
tel. 608 207 265, 668 495 001

Pielęgniarka, neurolog, lekarz medycyny pracy, 
internista, tel. 609 373 582, 605 440 831, 
22 651 70 75

SZUKAM PRACY 

Opiekunka do dziecka, doświadczenie, refe-
rencje, tel. 507 021 655

Emerytka, 2-3 razy w  tygodniu, sklep, branża 
odzieżowa, kosmetyczna, tel. 501 511 714

Mężczyzna 50+,odpowiedzialny,własny samo-
chód,dowóz-przywóz dzieci,inne, 
tel. 534 586 305

Sprzątanie, tel. 787 873 043

KUPIĘ

Kupię używany agregat prądotwórczy, 
ok.2,5- 3 kW, tel. 698 698 839

Każde elektronarzędzia i narzędzia , tel. 690 
61 30 31 www.hold.waw.pl

Kupie zboże, pszenicę, tel. 509 284 043

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, od-
znaczenia, szable, książki, pocztówki, 
tel. 504 017 418

SPRZEDAM

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

Oddam za półdarmo piach z wykopu, 
tel. 730 375 405

Ladę chłodniczą na świeże ryby, tanio  
tel. 696 083 116

Drewno kominkowe-suche, tel. 510 694 550

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

Kożuszek damski z kapturem stan idealny, 
tel. 22 756 48 64 wieczorem

AUTO - MOTO  KUPIĘ

AUTO-SKUP, ROCZNIKI 2000-2014, 
TEL. 694 54 72 04 

Skup aut za gotówkę, szybki dojazd i wycena, 
tel. 533 525 533

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Sprzedam ciągnik C330 i sprzęt rolniczy, 
tel. 608 303 093

Sprzedam miejsce postojowe, ul Strusia 1, 
Piaseczno tel. 783 052 715 

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Sprzedam 1600 m kw. handl-usług tuż przy 
PKP Piaseczno, tel. 660 065 596

Bezpośrednio w dobrej cenie 4008 m kw. Za-
lesie Dolne, Modrzewiowa, tel. 660 065 596

Jastrzębie k. Piaseczna, sprzedam atrakcyjną 
działkę budowlaną 1000-2000m kw. Media, w 
okolicy zabudowa jednorodzinna. 
Tel: 695 894 795, 889 775 681

Sprzedam działki budowlane w SIEDLISKACH 
k. Piaseczna. W połowie ceny rynkowej. Cena 
za 1m2 TYLKO 150 zł. OKAZJA! 698 225 965 / 
22 750 33 66

Sprzedam super działki budowlane blisko War-
szawy – 38 km od Pałacu kultury. Koszt jednej 
działki 900 m2 ze wszystkimi opłatami jak po-
datek, notariusz, księga wieczysta WYNOSI ok. 
29 000 zł. Propozycja szczególnie dla ludzi mło-
dych, niezamożnych.
698 225 965 lub 22/ 750 33 66

32 m kw. - 180 tys. zł z  miejscem garażowym, 
Piaseczno, os. Prestige, tel. 512 691 867

Sprzedam lub wynajmę pawilon przy ul. Szkolnej 
Piaseczno, 799 763 621

Sprzedam ziemię z sadem 2,05 ha, ogrodzoną w 
gminie Góra Kalwaria, tel. 608 303 093

Dom jednorodzinny 159/1000 m kw., Wólka 
Dworska,budowa domów,  tel. 602 397 714

Sprzedam miejsce postojowe, ul Strusia 1, Pia-
seczno tel. 783 052 715 

Atrakcyjny bliźniak w centrum Piaseczna, ul. 
Kauna. 154 m kw. dom, 347 m kw. działka. 5 po-
koi. Tel. 668 120 272

Działka 1300 m kw.-45 000 PLN pod Tarczynem. 
Tel. 608 002 034

Działka budowlano - usługowa przy trasie 722, 
tel. 602 77 03 61

Sprzedam lub wynajmę lokal usługowy 200 m 
kw., na działce 1500 m kw., pod warsztat samo-
chodowy lub inną działalność, 
tel. 505 795 962

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

DWUPOKOJOWE, TEL. 664 695 444

Kupię działkę Piaseczno i okolice, 
Tel. 516646613, e-mail: posesja256@o2.pl

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Wynajmę warsztat samochodowy w centrum 
Piaseczna, tel. 515 127 636

Lokal 70 lub 140 m kw. W centrum Piaseczna 
tel. 660 691 306

3 pokoje z kuchnią, 60 m kw., biuro i warsztat, 
Chylice, tel. 516 228 558

Mieszkanie 40 m kw., samodzielne  w Łoziskach, 
650 zł, tel. 697 327 449

Magazyn 400 m kw, Piaseczno
tel. 514 461 246 , 513 983 658 

Kwatery, tel. 728 899 673

Lokal usługowy z przystosowaniem pod fryzjer-
stwo, bez wyposażenia, 34 m kw. Piaseczno, 
tel. 503 914 598

Pokój, tel. 730 76 75 59

Pokoje, Nowa Iwiczna, tel. 538 100 660

Umeblowany pokój, Gołków, tel. 530 095 682

Aneks kuchenny z łazienką, Góra Kalwaria, 
tel. 509 952 583

Wynajmę lokal. tanio 30 mkw. tel. 504 005 186

USŁUGI

OKNA SERWIS I NAPRAWA, 
TEL. 601 623 480

BRUKARSTWO. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

OGRODY BRUKARSTWO - kompleksowo, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839 

Komunia 2017 wolne terminy. 
Tel. 605 275 758 

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki, 
indukcje,  Piaseczno, tel. 506 167 562 
www.naprawy-agd.pl

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 
tel. 730 338 721

Dachy, tel. 511 928 895

Usługi transportowe, przeprowadzki, sprzą-
tanie działek tel. 511 726 698 

Remonty, glazurnik, zabudowy k/g,
tel. 570 670 938

Układanie glazury, malowanie, remonty 
tel.601 722 578

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

Remonty, wykończenia, 
www.prawdziwarobota.pl, tel 798 828 783

Elektryk, tel. 666 890 886

Budowa domów, rozbudowy, tel. 508 529 008

Aabraxas tłumaczenia, 
tel. 22 711 64 26, 607 685 074

Biuro rachunkowe - prowadzenie, pomoc, kon-
sultacje, tel. 502 354 917

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

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

Wylewki agregatem, tel. 668 327 588

Remonty, tel. 505 970 480

Hydrauliczne, tel. 660 130 799

Glazurnicze, tel. 660 130 799

Ocieplanie poddaszy pianą pur, 
tel. 668 327 588

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, 
tel. 601 091 977

Malujemy, tel. 794 706 556

Remonty kompleksowo, 
tel. 605 330 627, 506 52 40 60

Ogrody. Wiosenne porządki, tel. 504 008 309

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Glazura, terakota, malowanie, gipsowanie. 
tel. 608 729 233, 22 797 09 82

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z 
uszczelką czy klamką ? Zacięte okno? Zbita 
szyba ? Wieje ?20 lat doświadczenia, 
tel. 502 214 817

Usługi księgowe, tel. 508 892 213 
omega24.omega@gmail.com 

Oczyszczanie działek, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

Tynki agregatem, tel. 533 125 444

Biuro Prawno-Podatkowe, prowadzenie kom-
pleksowe, porady, życzliwie, W-wa/Dawidy,
tel. 502 088 028 

Wycinka drzew, tel. 695 708 422

Dachy-krycie,naprawa,podbitka. Tel. 530 248 771

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352 

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Pomogę w uzyskaniu kredytu, tel. 780 161 797

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

Tynki maszynowe, tel. 693 448 270

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

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Usługi tapicerskie, również w domu klienta, 
tel. 609 503 062

Hydraulik, tel. 535 872 455

Naprawa, pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

 RÓŻNE 

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKO-
DOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DRO-
GI PUBLICZNE – skutecznie pomagamy w uzy-
skaniu odszkodowanie maksymalnej wysokości. 
ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA PROCESO-
WE. tel. 508 743 620

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Re-
laks” w Szczakach ogłasza konkurs na wykona-
nie monitoringu na terenie ogrodu. Osoby zain-
teresowane prosimy o nadsyłanie ofert do koń-
ca lutego  na adres: Szczaki, ul. Mrokowska 43, 
05-504 Złotokłos lub kontakt telefoniczny pod 
numerem tel. 602 57 83 66 

NIEODPŁATNIE ODBIORĘ ZŁOM, stare pral-
ki, komputery, piece, kaloryfery itp.. Piaseczno, 
Konstancin i bliskie okolice, tel. 698 698 839

Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe angielski, nie-
miecki, ukraiński. Tel: 536 800 066

Oddam ziemię z możliwością transportu Pia-
seczno Lesznowola, tel. 501 705 327

NAUKA 

Język francuski dla młodzieży i dorosłych. 
Tel: 609 051 044

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na 
dom czekają fundacyjne zwierzaki: pieski 
małe, większe i całkiem duże, a także koty. 
Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wyste-
rylizowane. Przebywają w Piasecznie i okoli-
cach. Chętnie pomożemy przy doborze zwie-
rzaka. Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 
502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

ZATRUDNIMY DO ODDZIAŁU WART CY-
WILNYCH - UMOWA O PRACĘ, OKĘCIE. 
TEL. 261 821 073

Angielski indywidualnie,od 35 zł/godz., Pia-
seczno i okolice, tel. 662 128 913

PILNIE BARMAN/KELNER. MŁODY CHĘT-
NY DO PRACY W WEEKENDY. DOBRZE 
PŁATNE www.villajulianna.pl 
TEL. 605 658 833 

Do zakładu kamieniarskiego, polerowni-
ków i do montażu nagrobków, Warszawa, 
tel. 607 149 243

Pracowników na skład drewna w Leszno-
woli. Tel. 660 434 862

Kurier Południowy przyjmie osoby do roz-
dawania gazet na skrzyżowaniach w Pia-
secznie, praca w piątki, tel. 22 756 79 39 

FIRMA SUN-SAD W NOWYCH GROBICACH 
GM. CHYNÓW ZATRUDNI PRACOWNIKÓW: 
DO PAKOWANIA OWOCÓW, OPERATORÓW 
MASZYN; PRACOWNIKÓW NA WÓZKI WI-
DŁOWE;CV PROSIMY WYSYŁAĆ na: 
sunsad@sunsad.pl

Zatrudnimy: KIEROWCÓW C + E + HDS 
oraz OPERATORA KOPARKI, KOPARKO ŁA-
DOWARKI. Możliwość zakwaterowania wraz 
z rodziną w dobrych warunkach (cały dom). 
Ewentualnie praca dla kobiety w markecie. 
CV na adres: rekrutacja@ar-sklad.com.pl

Do zakładu opiekuńczo leczniczego MEDI-
system „Konstancja” w  Bielawie zatrudnimy 
pracowników sprzątających, tel. 22 754 39 40

Do zakładu opiekuńczo leczniczego MEDI-
system „Konstancja” w  Bielawie zatrudnimy 
opiekunki/opiekunów, tel. 22 754 39 40

Hurtownia piwa „Bajka”  zatrudni fakturzystkę 
w Gołkowie, bajwid@bajwid.pl

Hurtownia piwa „Bajka”  zatrudni fakturzystkę 
w Gołkowie, bajwid@bajwid.pl

Topolę, olchę , dęba na pniu itp, 
tel. 797 449 702

SKUP AUT. Autokasacja, tel.  796 165 139, 
517 799 183 

AUTO SKUP, CAŁE, USZKODZONE, 
SKORODOWANE, GOTÓWKA OD RĘKI, 
TEL. 604 168 147

AUTO-SKUP. WSZYSTKIE MARKI - CAŁE, 
USZKODZONE, ANGLIKI, SZYBKO, SOLID-
NIE. GOTÓWKA, TEL. 510 357 529 

Auto skup, tel. 535 661 903

Do zakładu opiekuńczo leczniczego ME-
DI-system „Konstancja” w  Bielawie zatrud-
nimy pracowników sprzątających, 
tel. 22 754 39 40

Dom z piekną działką  1600 m kw blisko  
Piaseczna i Gory K.  Ostatnie! 
tel.791 130  132 www.ogrodynarni.pl 

Sprzedam działkę pod Zakopanym, z wido-
kiem na Giewont - 3250 m kw, budowlana. 
Rzepiska tel. 508 743 620 

ANTENY,DOMOFONY, MONTAŻ, NAPRAWY, 
TEL. 603 375 875

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

FOTOGRAF - ŚLUB, CHRZEST, INNE OKA-
ZJE, WOLNE TERMINY 2017, LEMONPHO-
TO.PL, TEL. 692 569 927 

ANTENY TV/SAT - MONTAŻ – SERWIS, 
TEL. 502 129 161

OCIEPLENIA PODDASZY TEL. 572 910 770 

GLAZURNICTWO TEL. 572 910 770 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, DEKORACYJNE 
SUFITY  TEL. 572 910 770 

STANY SUROWE TEL. 572 910 770 

ELEWACJE TEL. 572 910 770 

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kom-
pleksowo, tel. 784 363 960

Usługi transportowe, przeprowadzki,  
tel. 516 856 115 

ANTENY,SERWIS,MONTAŻ,GWARANCJA, 
TEL. 537 777 181

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
tel. 602 238 620

Remonty budowlane, ogrodzenia , 
tel. 513 137 581 

Wycinka drzew, tel. 721 881 995

Remonty, wykończenia, hydraulika, pełny za-
kres, tel. 601 304 250

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 668 327 588  

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWO-
DOWYCH, alimentacyjnych – sprawy ro-
dzinne, karne, cywilne, spadkowe
tel. 508 743 620 

POZWY ROZWODOWE, PISMA SĄDOWE, 
SPRAWY MAJĄTKOWE, SPADKOWE, CY-
WILNE. TEL. 666 924 505

Pożyczki i kredyty wieloratalne dla każdego 
bez BIK, tel. 608 541 272, 690 015 112

ANTENY, TV-SAT-GSM-LTE, MONTAŻ 
– SERWIS,  tel. 508 329 491 

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

poszukuje

KOLPORTERA
z własnym samochodem, 
ze znajomością powiatu 

pruszkowskiego. 
Praca co drugi piątek,

 tel. 22 756 79 39

R E K L A M A

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia
Zamieść ogłoszenie drobne przez internet
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Remont remizy? 
Nie pali się...
PIASECZNO Odkąd we wrześniu 2015 roku otwarto nową strażnicę OSP 
przy ulicy Dworcowej, stary budynek ochotniczej straży przy ul. Ko-
ściuszki stoi pusty. Jak się okazało, jego stan niepokoi wielu mieszkańców

 – Remiza to zabytek, ma ponad 100 lat – martwi się Jan Janicki. – Ostatnio 
z jego fasady zniknęły tablice. Kto je zdjął i dlaczego?
 Łukasz Wyleziński z gminnego biura promocji przekonuje, że tablice są 
bezpieczne. – Zostały wszystkie wykute przez strażaków, gdyż są ich własno-
ścią – dodaje. – Nie uległy zniszczeniu, ozdabiają teraz nową strażnicę OSP 
przy ul. Dworcowej. 
 Choć w tegorocznym budżecie nie znalazły się środki na remont starej re-
mizy, nie oznacza to, że gmina postawiła na niej krzyżyk. Projekt pod nazwą 
Galeria „Strażnica” został wpisany bowiem do Lokalnego Programu Rewita-
lizacji. – W zeszłym roku zleciliśmy i wykonaliśmy inwentaryzację budynku 
oraz ekspertyzę techniczną jego stanu – informuje Łukasz Wyleziński. – Na jej 
podstawie badamy i analizujemy możliwość rozbudowy byłej strażnicy. Moż-
liwości te są ograniczone, gdyż obiekt ujęty jest w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków oraz położony w strefi e ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z opi-
nią Mazowieckiego Konserwatora Zabytków nie dopuszcza się jego nadbu-
dowy, możliwa jest ewentualnie rozbudowa w kierunku zachodnim.
 Obecnie, w porozumieniu z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania, studen-
ci architektury przygotowują prace dyplomowe, których tematem jest zago-
spodarowanie zabytku i przestrzeni publicznej wokół niego. Gmina przyglą-
da się temu i kibicuje, licząc na ciekawe propozycje, z których ewentualnie 
mogłaby skorzystać w przyszłości...

TW
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Artur Barciś Show
PIASECZNO

 W najbliższą sobotę w Domu Kultury w Piasecznie Artur Barciś da popisowy 
solowy występ. Popularny aktor, w sobie właściwy sposób, nawiązuje niezwy-
kły kontakt z publicznością opowiadając anegdoty o swojej zabawnej drodze 
do aktorstwa. Zaprasza za kulisy teatru i planu fi lmowego opowiadając o tre-
mie, dykcji, różnego rodzaju „sypkach”, czyli aktorskich wpadkach, oraz dow-
cipach jakie aktorzy robią sobie na scenie. Wszystko to jest opatrzone, w mi-
strzowski sposób wykonywanymi  piosenkami. „Artur Barciś Show”, to pełne 
humoru i wdzięku spotkanie ze znakomitym i bardzo lubianym aktorem. Po-
czątek o godz. 18. Bilety w przedsprzedaży w cenie 30 zł, w dniu imprezy – 40 zł.

Tyl.

PiNB: Porządkuje czy terroryzuje?
POWIAT - Nie będę tolerowała żadnych nieprawidłowości – zapowiadała w ubiegłym roku podczas sesji 
rady powiatu nowa szefowa Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Edyta Frączak.  - W tej 
chwili część osób zostało już zwolnionych, a część przebywa na urlopach lub zwolnieniach lekarskich – do-
noszą pracownicy PiNB. - Tam nie ma nikogo, kto mógłby jeździć na kontrole. Nie ma kto pracować!
 - Na Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego odbierałem 
wiele skarg – mówił starosta Woj-
ciech Ołdakowski. - Stale odwiedza-
li mnie mieszkańcy niezadowoleni z 
działalności tej instytucji. 
 1 sierpnia ubiegłego roku, po 15 
latach pracy, kierownik PiNB Miro-
sław Satalecki został zdymisjono-
wany, a jego obowiązki tymczasowo 
przejął Szymon Krajewski.  

Policja śledzi? Telefony 
na podsłuchu?
Na początku października ubiegłe-
go roku została powołana nowa sze-
fowa jednostki, Edyta Frączak. 
 – Urzędowanie zaczęła od zwal-
czania jednego z inspektorów – Jac-
ka Piskrzyńskiego - opowiada Tade-
usz Cupryjak, dziś już były pracownik 
PiNB. - Jej zdaniem nie przykładał się 
dobrze do pracy. Prawdopodobnie na 
jej wniosek policja wszczęła wobec nie-
go śledztwo. Póki co nikt nie przedsta-
wił mu żadnych zarzutów. Chodzą po-
głoski, że policja nas śledzi, że mamy 
telefony na podsłuchu.
 Atmosfera pracy w PiNB stawała 
się coraz bardziej nerwowa. Jednak w 
grudniu Tadeusz Cupryjak ze starsze-
go inspektora został mianowany przez 
nową szefową na jej zastępcę.

Dziś nagroda, jutro wypowiedzenie
 - Bardzo dobrze nam się współpra-
cowało, nie było żadnych konfliktów, 
wszystkie moje propozycje zmian orga-
nizacyjnych zostały przyjęte a na koniec 
grudnia dostałem nagrodę za wzorowe 
wykonywanie obowiązków i zaangażo-
wanie w pracę – mówi Cupryjak. - Jed-
nak pod koniec stycznia dostałem wypo-
wiedzenie z powodu likwidacji stanowi-
ska pracy. Podczas nieobecności Jacka 
Piskrzyńskiego, który był na zwolnieniu 
lekarskim, a od 10 lutego już nie pracu-
je w PINB, byłem jedyną, oprócz szefo-
wej, osobą w Powiatowym Inspektora-
cie Nadzoru Budowlanego z uprawnie-
niami budowlanymi. Zwolniono mnie z 
marszu, nie proponując innych warun-
ków pracy.

Pracownicy czują się terroryzowani 
i mobbingowani
 - Przed świętami Bożego Na-

rodzenia, bez żadnych powodów, 
zwolniono osobę prowadzącą kan-
celarię. Gdy przyszła po świadectwo 
pracy na umówioną godzinę szefo-
wa powiedziała, że go nie podpi-
sze, bo wyjeżdża w teren. A wyjeż-
dżała dopiero dwie godziny później. 
Chciała tę osobę dodatkowo upoko-
rzyć – uważają inni pracownicy PINB. 
Żyjemy w permanentnym stresie, któ-
rego niektórzy nie wytrzymują i idą 
na zwolnienia lekarskie lub na urlopy. 
Czujemy się mobbingowani i terrory-
zowani. W tej chwili trzy merytoryczne 
osoby i jedna zatrudniona w kancelarii 
są na zwolnieniach lekarskich – mówi-
li w ubiegłym tygodniu.

Patologicznie podejrzliwa?
 – Z początk iem stycznia za-
trudniono mnie na umowę zle-
cenie – mówi była pracowni-
ca PiNB. -  Obiecano zatrud-
nienie na pełny etat z począt-
k iem lutego. Obietnicy nie do-
trzymano bez podania powo-
dów. Zostałam bez pracy. 
 - PINB jest w całkowitej rozsyp-
ce, pozbyto się wszystkich, którzy 
coś umieją – twierdzą pracownicy. - 
Wygląda na to, że nowa szefowa do-
stała partyjne polecenie, by wszyst-
kich pracowników z długim stażem 
pracy pozwalniać.
 – Szefowa jest patologicznie 
podejrzliwa – twierdzi Tadeusz 
Cupryjak  Posuwa się do tego, że 

gdy do danego pracownika przy-
szedł interesant coś załatwić, to 
dzwoniła do znajomych tego in-
teresanta, żeby dowiedzieli się, 
ile dał łapówki za załatwienie 
sprawy. 

Pracownicy się skarżą, 
kierownik nie ma czasu
 - Atmosfera w pracy jest nie do 
wytrzymania – skarżą się pracowni-
cy. Ci, którzy jeszcze pracują proszą 
o niepodawanie ich nazwisk. - Trak-
tuje się nas jak przestępców, a tym-
czasem nikomu nie postawiono żad-
nych zarzutów. 
 - Czuliśmy się inwigilowa-
ni przez szefową, pracowaliśmy w 
ciągłym stresie. Raz nawet szefowa 
wezwała policję by sprawdziła czy 
nie jestem pod wpływem alkoho-
lu. Oczywiście byłem trzeźwy, ale to 
pokazuje w jaki sposób byłem trak-
towany. Szefowa chciała mnie za 
wszelką ceną zwolnić dyscyplinar-
nie – mówi Jacek Piskrzyński, który 
kilka dni temu sam złożył wymówie-
nie. - Czułem się osaczony, zaczą-
łem mieć problemy z zasypianiem 
i kłopoty z sercem. Aktualnie mam 
poważne kłopoty ze zdrowiem. 
 Relacje pracowników PiNB 
chcieliśmy skonfrontować w rozmo-
wie z kierownik Edytą Frączak. Nie-
stety w tym tygodniu nie znalazła 
dla nas czasu. Do sprawy zapewne 
jeszcze wrócimy. 

– Chcę żeby praca PiNB była przejrzysta, oparta o przepisy prawa i 
etyki – zapowiadała Edyta Frączak na sesji rady powiatu 20 paździer-
nika 2016. – Nie będę tolerowała łamania prawa i nieprawidłowości


