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ła do sądu akt oskarżenia przeciwko byłej 

prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców. 
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Różni ich partia, łączy samorząd
PIASECZNO Podczas debaty przed dru-

gą turą wyborów na burmistrza z 

mieszkańcami spotkali się Wojciech 

Ołdakowski oraz Daniel Putkiewicz. 

Nie padły żadne ostre słowa, dużo 

mówiono o współpracy i tej dotych-

czasowej i tej, która będzie możliwa 
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KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

Rusza akcja „Znicz”!
 Dziś o godz. 6 rano rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Znicz”, która 
potrwa do godz. 22 w niedzielę. Policjanci będą obecni przede wszyst-
kim na drogach wyjazdowych z dużych miast oraz w rejonie cmentarzy. 
Będą nie tylko kierować ruchem, ale także sprawdzać czy kierowcy nie 
przekraczają dozwolonej prędkości i są trzeźwi. 
 W świąteczne dni uaktywniają się niestety złodzieje i włamywacze, 
którzy działają nie tylko na cmentarzach i w środkach komunikacji, ale 
także bez skrępowania wchodzą do pustych domów i mieszkań. Pamię-
tajmy, aby zawsze zamykać w nich okna i drzwi, zaciągać rolety, włączać 
system alarmowy, a jeśli wyjeżdżamy na dłużej – poprosić o dopilnowa-
nie naszego dobytku sąsiada. Na cmentarz nie należy brać większych 
kwot pieniędzy, biżuterii i wartościowych przedmiotów, zaś portfel trzy-
mać zawsze w wewnętrznej kieszeni płaszcza lub kurtki. Pamiętajmy też, 
aby podczas porządkowania grobów nie odkładać na bok torebki czy sa-
szetki z pieniędzmi. Samochody starajmy się parkować na strzeżonych 
bądź dozorowanych, w miarę możliwości oświetlonych parkingach. 
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Okradli myjnię z drobnych

Znów weszli do domu

Na spacer z narkotykami

Bezpieczni seniorzy

Włamywacz usłyszał 12 zarzutów

Policjant oddał „bliźniakowi” szpik

 W nocy z niedzieli na poniedziałek, dokładnie o godz. 3.20, nie-
znani, zamaskowani sprawcy wtargnęli na teren myjni samoobsłu-
gowej przy ul. Nadarzyńskiej 68. Z obiektu ukradli trzy kasetki z 
bilonem i uciekli w nieznanym kierunku. Policja prosi o kontakt 
wszystkich świadków zdarzenia.

 W piątek w Łazach doszło do włamania do domu jednorodzinnego. Skra-
dziono gotówkę, biżuterię i kosztowności o łącznej wartości 70 tys. zł. Poli-
cja prosi o kontakt wszystkie osoby, które widziały moment przestępstwa lub 
znają personalia włamywaczy. 

 Kilka dni temu na ulicy Elektrycznej w Konstancinie-Jeziornie funk-
cjonariusze zatrzymali dwóch młodych mężczyzn. Panowie mieli przy so-
bie prawie 6 g marihuany i trochę amfetaminy. Za posiadanie środków 
odkurzających grozi do 3 lat pozbawienia wolności. 

 W Piasecznie zainaugurowano cykl spotkań z seniorami, podczas 
których będą oni instruowani przez policjantów m.in. z zakresu bez-
pieczeństwa. Funkcjonariusze opowiedzą starszym osobom jak wła-
ściwie zachowywać się w rejonie ruchliwych dróg oraz jak unikać 
oszustw na tzw. wnuczka lub policjanta. Inicjatorami programu są ko-
mendant główny policji oraz prezes ZUS.

 W sobotę w Szczakach policjanci zatrzymali 33-letniego mieszkań-
ca Pruszkowa, który dokonał kilkunastu włamań do domów i domków 
letniskowych na terenie gminy. Mężczyzna kradł wszystko, co wpadło 
mu w ręce – pieniądze, sprzęt rtv i agd, telefony, elektronarzędzia. 
Na razie straty pokrzywdzonych szacuje się na około 14 tys. zł, jed-
nak śledztwo jest rozwojowe i kwota ta może być kilkukrotnie wyższa. 
31-latek był w przeszłości wielokrotnie karany. Tym razem usłyszał 12 
zarzutów. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

 Sierżant Rafał Markiewicz, pełniący służbę w komisariacie policji w 
Konstancinie-Jeziornie za kilka dni podda się zabiegowi pobrania szpi-
ku kostnego, który zostanie wszczepiony jego genetycznemu „bliźnia-
kowi”, cierpiącemu na chorobę nowotworową krwi. - Jesteśmy dumni 
z naszego funkcjonariusza, dzięki niemu hasło „Pomagamy i chronimy” 
nabiera zupełnie nowego znaczenia – mówi nadkom. Jarosław Sawicki z 
Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.  
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Afera w Społem znajdzie
finał w sądzie
PIASECZNO W czwartek prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłej 

prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców. Śledczy zarzucili jej wyrządzenie szkody 

majątkowej w wielkich rozmiarach  na kwotę prawie 1,6 mln zł

 Śledztwo z zawiadomienia zło-
żonego przez zmieniony wiosną 
2016 roku zarząd piaseczyńskiej 
Społem, trwało przeszło 2,5 roku. 

Nie przyznała się i odmówiła 

składania wyjaśnień

 Prokuratura Okręgowa War-
szawa - Praga zdecydowała się za-
mknąć postępowanie i 25 paździer-
nika skierować do Sądu Okręgo-
wego w Warszawie akt oskarżenia 
przeciwko byłej prezes spółdziel-
ni. – Anna P. jest oskarżona o to, 
że w okresie od października 2010 
roku do czerwca 2011 roku, pełniąc 
funkcję prezesa zarządu PSS Spo-
łem w Piasecznie nieumyślnie nie 
dopełniła ciążących na niej obo-
wiązków przy zawarciu 1 paździer-
nika 2010 r. z umowy na roboty bu-
dowlane polegające na rozbiór-
ce pięciu magazynów wraz z upo-
rządkowaniem terenu oraz zapła-
ty łącznej kwoty 1 840 000 zł, pod-
czas gdy rzeczywisty koszt rozbiór-
ki wynosił 255 704 zł, czym wyrzą-
dziła spółdzielni szkodę majątkową 
w wielkich rozmiarach w wysokości 
1 586 296,63 zł – informuje Marcin 
Saduś, rzecznik prasowy Prokura-
tury Okręgowej Warszawa - Pra-
ga. – Anna P. w toku śledztwa nie 
przyznała się do popełnienia zarzu-
canego jej czynu i skorzystała z pra-
wa do odmowy składania wyjaśnień 
– uzupełnia.
 Wieść o akcie oskarżenia przy-
jęto w spółdzielni z satysfakcją. 
– Wolą członków Społem jest, aby 
zarząd wystąpił do sądu o naprawę 
szkody przez byłą prezes – mówi Ry-
szard Świderski, obecnie kierujący 
spółdzielnią. Prawdopodobnie Spo-
łem będzie wnioskowała o nadanie 
jej statusu tzw. oskarżyciela posił-
kowego. – Poszkodowanych zosta-
ło w sumie 90 członków naszej spół-
dzielni, ich majątek został w znaczą-
cy sposób uszczuplony – uzasad-
nia prezes Świderski. Gdyby ze Spo-
łem nie wyciekła tak duża kwota, jej 
większość trafiłaby do kieszeni wła-
ścicieli w formie dywidendy.

Za rozbiórkę jak za zboże

 Sprawa dotyczy wydarzeń, któ-
re miały miejsce w latach 2009-2011. 
W 2010 roku ówczesny zarząd  Spo-
łem zlecił wyburzenie pięciu magazy-
nów przy ul. Jana Pawła II w Piasecz-
nie za horrendalnie wysoką cenę 1,84 
mln zł. W zawiadomieniu do proku-
ratury obecny prezes PSS napisał, że 
rzeczywisty koszt demontażu tych 
hal wynosił 250 tys. zł, co ustalił po-
wołany przez spółdzielnię niezależ-
ny rzeczoznawca. Jak ustaliliśmy, po-
wołany przez prokuraturę biegły po-
twierdził wyliczenia rzeczoznawcy 

spółdzielni. – Uzyskana opinia bie-
głego z zakresu wyceny kosztów ro-
bót budowlanych była jedną z pod-
staw przedstawienia zarzutów byłej 
prezes – podaje Marcin Saduś. 
 To nie koniec kontrowersji. Do 
prokuratury trafił również opis przy-
padku dawnego sklepu Filipinka o po-
wierzchni 72 m kw. przy ul. Warszaw-
skiej w Konstancinie-Jeziornie. Na 
przełomie lat 2009 i 2010 miało w nim 
dojść do remontu za 270 tys. zł. Nie 
wiadomo, czy cokolwiek zrobiono, w 
biurze Społem brakuje dokumentacji 
powykonawczej. W każdym razie efek-
tów remontu nie było widać wiosną 
2013 rok. Wtedy wynajęty przez Spo-
łem biegły wyceniał pawilon handlowy 
przed jego sprzedażą. Okazało się, że 
sklep jest warty… niespełna 30 tys. zł 
i za tyle PSS go zbyła. Biegły praskiej 
Prokuratury Okręgowej oszacował 
wykonany remont na około 72 tys. zł, 
jednak ten wątek prokurator zdecydo-
wał się umorzyć, ponieważ jego zda-
niem szkoda nie była znacznych roz-
miarów. 

Nadzór Prokuratury Krajowej

 Historia śledztwa była dość za-
wiła. Mimo konkretnych zarzutów 
postawionych w zawiadomieniu za-
rządu Społem, wiosną zeszłego roku 
Prokuratura Regionalna w Warsza-
wie zdecydowała się umorzyć po-
stępowanie w obydwu wątkach „wo-
bec braku znamion czynu zabronio-
nego”. Wedle śledczych poprzednie 
władze spółdzielni „działały w ra-
mach przysługujących im upraw-
nień oraz w granicach dopuszczal-

nego rynku gospodarczego”. Obec-
ne władze PSS nie pogodziły się z 
tym i złożyły zażalenie do sądu, bo 
ich zdaniem prokurator nie zebrał i 
nie przeanalizował wszystkich do-
wodów mających istotne znacze-
nie w sprawie, nie zbadał faktycz-
nej ceny usługi, mimo że dyspono-
wał przekazanym przez PSS Spo-
łem operatem eksperta. Spółdziel-
nia domagała się od sądu, by naka-
zał prokuraturze wznowienie śledz-
twa. Tak się stało. – Sąd uznał, że 
faktycznie prokuratura nie wyjaśni-
ła wszystkich okoliczności sprawy 
przed umorzeniem – mówi prezes 
Świderski.
 Niezależnie od zażalenia do 
sądu, władze Społem wystosowały 
skargę do Zbigniewa Ziobro, mini-
stra sprawiedliwości, w której zarzu-
ciły Prokuraturze Regionalnej, że nie 
stanęła na wysokości zadania. Spo-
łem dodało, iż w wyniku machina-
cji finansowych w Spółdzielni, Skarb 
Państwa mógł nie otrzymać całe-
go należnego mu podatku, czyli se-
tek tysięcy złotych. Minister Ziobro 
skierował pismo PSS do Prokuratu-
ry Krajowej. O interwencję w tej spra-
wie ktoś spoza spółdzielni zwrócił się 
także do ministra Mariusza Błasz-
czaka. W rezultacie 19 czerwca ubie-
głego roku Prokuratura Krajowa ob-
jęła śledztwo swoim nadzorem.
 Piaseczyńska Społem liczy 114 
lat. W okresie Polski Ludowej była 
potentatem w handlu spożywczym w 
gminie. Nadal dysponuje majątkiem 
wartym kilka milionów złotych. 

Piotr Chmielewski

Śledztwo w sprawie wyprowadzenia pieniędzy 

ze spółdzielni trwało 2,5 roku

 – Wolą członków 

Społem jest, aby zarząd 

wystąpił do sądu o napra-

wę szkody przez byłą pre-

zes.  Poszkodowanych zosta-

ło w sumie 90 członków na-

szej spółdzielni, ich mają-

tek został w znaczący sposób 

uszczuplony – mówi Ryszard 

Świderski, prezes spółdzielni

PIASECZNO

Dofi nansowanie na projekt edukacyjny
 Gminny projekt „Piaseczyńskie szkoły przyszłości” znalazł się na liście projektów 
wybranych do dofi nansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia 
w sześciu piaseczyńskich placówkach: Szkole Podstawowej nr 5, SP nr 2 , SP w Zło-
tokłosie, SP w Jazgarzewie, SP w Józefosławiu oraz SP w Zalesiu Górnym będą od-
bywały się zajęcia dodatkowe obejmujące obszar informatyki, matematyki, przed-
siębiorczości, przyrody, biologii, chemii, geografi i, fi zyki, języka angielskiego i nie-
mieckiego. Ponadto prowadzone będą zajęcia psychoedukacjyjne, kursy ICT doty-
czące obsługi narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych, zajęcia kreatywne-
go i twórczego myślenia, zabawy psychoedukacyjne dotyczące pracy z wyobraź-
nią i wizualizacją, warsztaty CYM związane z pracą z obrazem, rysunkiem i symbo-
lem. W jednej ze szkół – w Zalesiu Górnym, zaplanowano zajęcia z tutoringu. Do-
datkowo w ramach projektu odbędą się w każdej szkole po dwa wyjazdy na warsz-
taty laboratoryjne do Centrum Nauki Kopernik. W projekcie wsparciem zostanie 
objętych łącznie 1035 uczniów. Dofi nansowanie wyniosło prawie 2,1 mln zł.

TW
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Mają dość dziur w drogach
KONSTANCIN-JEZIORNA Licząca prawie 500 osób społeczność podkonstancińskiego 

osiedla Obory czuje się „mieszkańcami gorszego sortu”. Czy w końcu gminie uda 

się spełnić jej oczekiwania?

 Grunt, na którym stoją bloki w 
Oborach należy do Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie. – Z tego powodu nie dzieje 
się u nas nic. Uczelnia nie łata dróg, 
nie naprawia oświetlenia ulicznego, 
nawet nie reaguje na nasze prośby o 
wykoszenie chaszczy na poboczach 
– narzeka Alicja Welenc, sołtys Obór. 
Taka sytuacja ma dalsze konsekwen-
cje – osiedlu nie może również pomóc 
gmina, ponieważ nie wolno jej inwe-
stować na terenie, którym nie dyspo-
nuje. – Z tego względu gmina odma-
wia nam prawa do posiadania placu 
zabaw dla dzieci, występują proble-
my z naprawą oświetlenia ulicznego 
i dróg, nie mamy szansy na plac so-
łecki czy świetlicę – skarżył się pod-
czas jednego ze spotkań z samorzą-
dowcami mieszkaniec osiedla. Wieś 
nie może na naprawę nawierzch-
ni ulic, czy montaż latarni wykorzy-
stać także przynależnego jej fundu-
szu sołeckiego. – Ponieważ nie mamy 
szans, żeby za te pieniądze wykonać 

to, czego najbardziej potrzebujemy, 
przeznaczamy je głównie na zabaw-
ki i zajęcia w miejscowym przedszko-
lu – mówi Alicja Welenc. 
 Petycje o znalezienie rozwiąza-
nia dla tej patowej sytuacji miesz-
kańcy Obór piszą do ratusza od 
lat. – Na każdym zebraniu sołec-
kim słyszymy, że władze gminy „na-
tychmiast” postarają się spełnić na-
sze oczekiwania. I ciągle nic z tego, 
a nam cierpliwości już brak – mówi 
pani sołtys. Mieszkańcy Obór, jak-
by z nadzieją, że ich wołania w koń-
cu zostaną wysłuchane, 21 paździer-
nika oddali na urzędującego burmi-
strza najwięcej głosów w gminie, 
spośród wszystkich 15 obwodów do 
głosowania (ponad 73 proc.!).
 Kazimierz Jańczuk informuje, że 
w ostatnim czasie, w rezultacie roz-
mów z SGGW, wystąpił do rektora 
uczelni o wycenę dróg na osiedlu. 
– Chcemy je kupić, ponieważ na-
szym zdaniem to jest jedyna możli-
wość, abyśmy poprawili warunki ży-

cia mieszkańcom Obór. Część dróg 
wymaga pilnej interwencji – tłuma-
czy. Gmina sporządziła szkic osie-
dlowych ulic, sprawdziła dokład-
nie jaki jest ich stan własnościowy 
i obecnie czeka na odpowiedź szko-
ły. – Jeśli wedle wyceny SGGW grunt 
pod ulicami będzie kosztował łącznie 
więcej niż 2,5 mln zł, rektor nie będzie 
w stanie podjąć decyzji o jego sprze-
daży samodzielnie – wskazuje zagro-
żenie burmistrz. – Jeżeli  jednak zmie-
ścimy się w tej kwocie, przystąpimy 
do geodezyjnego wytyczenia dróg i w 
efekcie do ich zakupu – zapewnia. 

Piotr Chmielewski

Mieszkańcy osiedla liczą, że w końcu gmina stanie się gospoda-

rzem dróg na osiedlu, bo wymagają one nakładów 

R E K L A M A

R E K L A M A

LESZNOWOLA 

Trwa nabór do Lesznowolskiej Rady Seniorów
 Do poniedziałku 5 listopada trwa nabór do Lesznowolskiej Rady Senio-
rów, w której będzie zasiadać 15 osób. Kandydaci na członków rady powinni 
wypełnić specjalny formularz, który należy włożyć w kopertę i złożyć w kan-
celarii urzędu gminy. Zgłoszenie można pobrać na miejscu lub wydrukować 
z internetu (jest dostępne na stronie www gminy).

TW
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Pamięci Józefa 
Piłsudskiego
PIASECZNO Kilka dni temu na elewacji piaseczyńskiego dworca PKP za-

wisła tablica informująca o wydarzeniu z 1935 roku, kiedy to na stacji  

zatrzymał się kondukt żałobny z trumną marszałka

 Tablica przypominająca wydarzenie z 17 maja 1935 roku, kiedy to w Pia-
secznie miał przystanek jadący z Warszawy do Krakowa pociąg z trumną 
marszałka Piłsudskiego, zawisła na elewacji dworca już w 2005 roku. – Sam 
ją zrobiłem i umocowałem na ścianie od strony przystanków autobusowych 
– wspomina Stanisław Hofman z Piaseczyńskiego Klubu Poszukiwaczy Histo-
rii. – Niestety, kiedy zaczął się remont dworca, tablica albo została odkręcona 
i zginęła, albo przykryto ją warstwą styropianu. 
 Kilka dni temu na elewacji dworca powieszono nową tablicę z pełniejszym 
rysem historycznym. Można znaleźć na niej informacje o samym budynku, któ-
ry powstał w 1934 roku, ale także o wydarzeniu, które odbyło się rok później i 
wpisało w historię miasta. – Piaseczno było pierwszym przystankiem konduktu 
żałobnego w drodze na Wawel, gdzie spoczął marszałek – mówi Stanisław Hof-
man. – Józefa Piłsudskiego żegnało około 10 tysięcy mieszkańców, wśród któ-
rych byli także przedstawiciele władz miasta i województwa. Uroczyste odsło-
nięcie tablicy zaplanowano na niedzielę 11 listopada, na godz. 12.
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Tablicę zawieszono od strony peronów

Strażnicy matki natury
POWIAT/KONSTANCIN-JEZIORNA Pracownicy i przyjaciele Chojnowskiego Parku Krajobra-

zowego świętowali 25-lecie jego istnienia. Jak dowodzono, największym wygranym 

ustanowienia obszaru chronionego stała się przyroda

 Park wchodzący w skład Mazo-
wieckiego Zespołu Parków Krajo-
brazowych (jest ich w sumie pięć) 
obejmuje 6,8 tys. hektarów cennych 
przyrodniczo obszarów na południe 
od Piaseczna i Konstancina-Jeziorny. 

Trzy czwarte jego terenu stanowią lasy. 
Znajdziemy w nich 11 rezerwatów, dwa 
obszary Natura 2000 (stawy w Żabień-
cu oraz Łąki Soleckie), a także 42 po-
mniki przyrody – głównie dęby, ale 
także lipy i kasztanowce. Na jego te-
renie są również zabytki, jak chociaż-
by dwór w Oborach. – Park powstał 
dla okolicznych mieszkańców, a także 
promocji tego miejsca, lokalnych wy-
darzeń, przyrody i kultury – objaśniał 
Sylwester Chołast, dyrektor MZPK, 
w trakcie poświęconej ćwierćwieczu 
konferencji w konstancińskiej Hugo-
nówce. – Jubileusz to jednak przede 
wszystkim święto przyrody, ale i pra-
cowników, którzy ją chronią – dodał.

Czasy olbrzymich zagrożeń 

dla przyrody

 Spotkanie w Konstancinie-Je-
ziornie było okazją  do uświadomie-
nia zebranym,  jak ważną rolę pełnią 
ubrani w zielone mundury strażnicy 
parku, a także nauczyciele okolicz-
nych szkół, bez których – jak pod-
kreślił Sylwester Chołast – nie było-
by edukacji przyrodniczej. – Na ile 
zarazimy dzieci miłością do przy-
rody, tak będzie ona w przyszłości 
chroniona – zaznaczył. 
 Podczas konferencji szczegól-
nie wychwalano Jadwigę Strzelczyk 
ze Szkoły Podstawowej w Złotokło-
sie (nazwano ją nawet „mistrzynią 
świata”), która systematycznie, z 
ogromnym sukcesem przygotowuje 
młodzież od ogólnopolskiego kon-
kursu „Poznajemy parki krajobra-
zowe Polski”. Ostatnio jej wycho-
wankowie zajęli I miejsce (wygry-
wając puchar w kształcie sowy) i w 
przyszłym roku szkoła w Złotokło-
sie będzie organizatorem trzydnio-
wego ogólnopolskiego finału kon-
kursu, w którym weźmie udział 16 
ekip z całego kraju. Podziękowania 

otrzymała też Beata Zawadzka ze 
Szkoły Podstawowej w Głoskowie, 
która wymyśliła akcję „żaba”. W jej 
ramach od lat uczniowie pomagają 
płazom w pokonywaniu ruchliwych 
dróg w okresie lęgowym. W sumie 
podczas konferencji wręczono kilka-
dziesiąt statuetek z borsukiem (sym-
bolem parku) osobą, które miały 
istotny wpływ na działalność ChPK. 
Jednym z nich był 83-letni Lecho-
sław Herz, współtwórca parku, któ-
ry m.in. oznakował szlaki turystycz-
ne na jego terenie. – Obserwuję Lasy 
Chojnowskie i widzę jak zamieniają 
się w wielki park miejski – powiedział 
odnosząc się do rozrastających się 
osiedli w Piasecznie i okolicach. 
 – Dziękuję wszystkim tym osobom, 
które pomagają nam chronić przyro-
dę.Czasy są pełne olbrzymich zagro-
żeń dla natury. Niestety, obecna gospo-
darka przestrzenna i zabudowa wszyst-
kiego, co popadnie, zaburza krajobraz 
– podkreślał dyrektor Chołast.
 – Gmina Konstancin jest uzdrowi-
skiem, upatrujemy jego rozwój jako 
superważny i traktujemy park jako 
ważnego sprzymierzeńca – mówił 
Andrzej Cieślawski, przewodniczą-
cy konstancińskiej rady miejskiej.     
 
Piękno, które jest obok nas 

 Pracownicy parku starają się 
przede wszystkim otworzyć miesz-

kańcom oczy na piękno otaczają-
cej ich przyrody. Organizują zaję-
cia i konkursy, w których można po-
znać gatunki roślin zielonych (cza-
sem ginących), grzybów czy organi-
zmów wodnych. W parku prowadzo-
ne są także akcje liczenia ptaków, bu-
dowania domków dla zwierząt skrzy-
dlatych i owadów oraz schronów dla 
płazów, w których mogą bezpiecz-
nie przezimować nie narażając się na 
zjedzenie. Na chroniony terenie przy-
gotowano również program ochrony 
nietoperzy i obserwację borsuków. 
 W trakcie konferencji wygłoszo-
no szereg prelekcji. Prof. dr hab. 
Andrzej Kozłowski z Uniwersytetu 
Warszawskiego opowiadał o „uro-
dzie wody” w parku, chiropterolog 
Maria Łepkowska mówiła o monito-
ringu i czynnej ochronie nietoperzy 
na jego terenie, a regionalista Stani-
sław Hofman zapoznał zebranych z 
miejscami pamięci narodowej na te-
renie ChPK. 
 W trakcie obchodów jubile-
uszu podziękowano również służ-
bie parku. Marszałek województwa 
(MZPK to jednostka samorządu 
wojewódzkiego) nadał ChPK Medal 
Pro Masovia, przyznawany osobom 
i instytucjom, które przyczyniły się 
do gospodarczego, kulturalnego lub 
społecznego rozwoju Mazowsza.

Piotr Chmielewski       

Podczas konferencji dziękowano m.in. Jadwidze Strzelczyk, 

nauczycielce ze Złotokłosu, której uczniowie wiedzą o parkach 

krajobrazowych wyjątkowo dużo

– Czasy są pełne olbrzymich 

zagrożeń dla natury. Nieste-

ty, obecna gospodarka prze-

strzenna i zabudowa wszyst-

kiego, co popadnie, zabu-

rza krajobraz – podkreślał 

Sylwester Chołast, dyrektor  

Mazowieckiego Zespołu Par-

ków Krajobrazowych

R E K L A M A
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KONSTANCIN-JEZIORNA

Brak szczepionek w hurtowniach
 Magistrat poinformował, że z powodu braku w hurtowniach szczepio-
nek na grypę, nie odbędzie się w tym roku akcja szczepień w ramach gmin-
nego programu polityki zdrowotnej. Okazuje się jednak, że szczepionki 
są dostępne w części aptek i tam seniorzy mogą je wykupić na receptę z 
50-procentową zniżką.

PC
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Rekordowa frekwencja
 Jestem dumny z mieszkańców 
gminy Piaseczno, że tak licznie wzięli 
udział w wyborach samorządowych. 
W niedzielę 21 października wygrała 
demokracja, czego potwierdzeniem 
jest najwyższa w historii frekwen-
cja w wyborach lokalnych. W gminie 
Piaseczno swój obywatelski obowią-
zek wypełniło 35 471 osób upraw-
nionych do głosowania co stanowi 
60,48 % wyborców. Dla porówna-
nia w 2014 roku było nas przy urnach 
47,21%. To oznacza, że coraz bardziej 
bierzemy odpowiedzialność za przy-
szłość naszej „małej ojczyny” i chce-
my mieć wpływ na to jak kształtuje 
się nasza lokalna rzeczywistość.
 W wynikach wyborów dostrze-
gam też aprobatę tego w jakim 
kierunku Piaseczno zmieniało się 
w ostatnich latach. Jestem z tego po-
wodu dumny i żegnam się ze sta-
nowiskiem Burmistrza z podniesio-
ną głową i wielką satysfakcją, że mo-
głem wpłynąć na to aby żyło się Pań-
stwu wygodniej i lepiej. Oczekuję, że 
mój następca będzie miał wystarcza-
jąco dużo siły, zapału, wiedzy i do-
świadczenia aby sprostać licznym 
wyzwaniom jakie stoją przed piase-
czyńskim samorządem w nadcho-
dzących latach.
 Kończąc swoją misję na stanowi-
sku Burmistrza nie opuszczam struk-
tur samorządu. Dzięki Państwa gło-
som i zaufaniu nadal będę praco-
wał na rzecz społeczeństwa, wyko-
rzystując zdobytą wiedzę i doświad-
czenie jako Państwa przedstawiciel 
w Powiecie Piaseczyńskim.
 Jeszcze raz pragnę podzięko-
wać radnym obu kadencji 2010-

2014 i 2014-2018 za bardzo dobrą 
i owocną współpracę, a wszystkim 
moim współpracownikom i pra-
cownikom urzędu oraz podległych 
jednostek organizacyjnych i miej-
skich spółek za ciężką pracę i odda-
nie sprawom gminy.
 Dziękuję też Państwu, mieszkań-
com gminy, dla których wszystkie te 
działania prowadzimy -za wyrozu-
miałość, cierpliwość i życzliwość.
 Przed nami jeszcze II tura wy-
borów na urząd Burmistrza Mia-
sta i Gminy Piaseczno. Udowodnij-

my, że ten rekord frekwencji jeste-
śmy w stanie jeszcze raz pobić. Pań-
stwa głos zdecyduje o tym w jakim 
kierunku rozwijało się będzie nasze 
miasto przez kolejne 5 lat. Będzie to 
Państwa autonomiczna decyzja, naj-
ważniejsze jednak abyśmy 4 listopa-
da jak najliczniej poszli do urn i sa-
modzielnie zdecydowali o przyszło-
ści Piaseczna i miejscowości wcho-
dzących w skład gminy.

Zdzisław Lis, 

Burmistrza Miasta 

i Gminy Piaseczno

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA

Piękno Polski pędzlem ks. Drąga
 Do 6 listopada w Ośrodku Kultury (ul. por. Białka 9) można oglądać wy-
stawę malarstwa „Piękna nasza Polska cała” obrazów ks. Stanisława Drą-
ga. Znany z pisania ikon 77-letni duszpasterz z Grabowa nad Pilicą w swo-
jej sztuce prezentuje fascynację historią, przyrodą i zabytkami. Do wyeks-
ponowania obrazów w Górze Kalwarii – z okazji 100. rocznicy odzyskania 
przez nasz kraj niepodległości - zachęcili ks. Drąga Bożena i Wojciech Pru-
s-Wiśniowscy, właściciele prywatnego muzeum regionalnego na Marian-
kach. Artysta powróci do Góry Kalwarii przed Wielkanocą, ale już ze słynny-
mi ikonami. Wstęp wolny.

PC

  Serdecznie dziękuję za 
każdy głos oddany na 
mnie w wyborach na Bur-
mistrza Miasta i Gminy 
Piaseczno i na kandyda-
tów KWW Józefa Zalew-
skiego w wyborach do 
Rady Miejskiej. Gratuluję 
zdobywcom mandatów 
radnych i kandydatom na 
Burmistrza, którzy spotkają się 4 listopada w II turze. 
Zachęcam wszystkich mieszkańców do jak najliczniej-
szego udziału w wyborach.
 Pragnę podziękować wszystkim, którzy wspie-
rali mnie przez prawie ćwierć wieku w służbie na rzecz 
naszych mieszkańców  jako radnego gminy, radnego 
powiatu, wiceburmistrza i burmistrza Piaseczna. 
     

Józef Zalewski
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W tym miejscu 
poległo 12 powstańców!
PIASECZNO Dzięki inicjatywie lokalnych badaczy historii uczczono pamięć 

12 uczestników powstania styczniowego, którzy zginęli wiosną 1863 roku 

w Pilawie podczas próby odbicia jeńców prowadzonych do cytadeli

 Uroczyste poświęcenie stojących obok parkingu kamienia, tablicy pamiąt-
kowej i drewnianego krzyża odbyło się 13 października. To właśnie w tym miej-
scu 19 maja 1863 roku doszło do nieudanej próby odbicia około 200 polskich jeń-
ców, wziętych do niewoli po bitwie nad Pilicą. Szli oni pod eskortą z Nowej Wsi do 
warszawskiej cytadeli. Niestety, na ich spotkanie wyruszył od strony stolicy rosyj-
ski pułk, czego powstańcy pod wodzą płk. Władysława Kononowicza się nie spo-
dziewali. Doszło do gwałtownej, krwawej potyczki, w wyniku której powstańczy 
oddział poszedł w rozsypkę i się wycofał. Ciała 12 poległych żołnierzy złożono na 
cmentarzu parafi alnym w Piasecznie. – Chcieliśmy upamiętnić ten heroiczny bój, 
o którym niewiele osób dziś pamięta – mówi Stanisław Hofman z Piaseczyńskie-
go Klubu Poszukiwaczy Historii. – W miejscu potyczki nie było do tej pory żadnego 
śladu. Teraz jest przynajmniej gdzie zatrzymać się, zapalić znicz czy złożyć kwiaty.
 Pułkownikowi Kononowiczowi udało się uniknąć w Pilawie rosyjskiej kuli. 
Niestety legendarny dowódca został schwytany dwa tygodnie później pod 
Grabowską Wolą. Pod eskortą przewieziono go do Warki, gdzie 4 czerwca zo-
stał stracony. 

Tomasz Wojciuk

R E K L A M A

R E K L A M A

Nowi radni w poczekalni
POWIAT Choć wybraliśmy rady na kolejną kadencję, „starzy” radni Piaseczna i powiatu pia-

seczyńskiego w najbliższych dniach spotkają się jeszcze raz na pożegnalnych sesjach

 Wszystko z tego powodu, że ka-
dencja obecnych władz samorządo-
wych trwa do 16 listopada. – Pre-
mier ogłosił termin wyborów, ale 
nie skrócił kadencji, dlatego pracu-
jemy do samego końca – wyjaśnia 
Piotr Obłoza, szef rady miejskiej w 
Piasecznie. – Większość gmin na 
naszym trenie zorganizowała poże-
gnalne sesje przed wyborami. My 
nie mogliśmy sobie na to pozwo-
lić, bo u nas bardzo dużo się dzie-
je. Gdybyśmy nie zorganizowali sesji 
w listopadzie, nowa rada na pierw-
szym roboczym spotkaniu musia-
łaby zająć się kilkudziesięcioma 
uchwałami – tłumaczy. Piotr Ob-
łoza podkreśla, że 7 listopada rad-
ni podejmą kilkanaście uchwał, ale 
w „niekontrowersyjnych tematach”. 
Jak informuje Maciej Michalski, se-
kretarz powiatu „program ostatniej 
sesji rady powiatu jest również bar-
dzo rozbudowany”. 
 Tegoroczny kalendarz wyborczy 
ma też inną konsekwencję. Zgodnie 
z przepisami, do 15 listopada radni 
muszą otrzymać projekt przyszło-
rocznego budżetu gminy. Wiado-
mo, że już nic z nim nie zdążą zro-
bić, ponieważ dzień później zakoń-
czą kadencję. – Ze względu na takie 
zapisy prawa, nie widzę innego wyj-
ścia. Ten sam projekt budżetu otrzy-
mają następnie nowi radni – mówi 
Andrzej Cieślawski, przewodniczą-
cy rady miejskiej w Konstancinie-Je-
ziornie. – Ja bym tej sytuacji nie sta-

wiał w złym świetle. Porównując gór-
nolotnie – w USA  prezydent też jest 
wybierany w listopadzie, a przejmuje 
obowiązki od poprzednika w lutym. 
 Zgodnie z zaleceniami Państwo-
wej Komisji Wyborczej, komisarze 

wyborczy powinni zwołać pierwsze 
sesje, na których nowi radni i burmi-
strzowie złożą ślubowanie, pomię-
dzy 19 a 23 listopada. 

Piotr Chmielewski

 Radni powiatowi spotkają się ostatni raz 8 listopada  

POWIAT

Konstancin najbogatszy
 Ministerstwo Finansów opublikowało zestawienie dochodów podatko-
wych gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca (tzw. wskaźnik G). Na na-
szym terenie największe wpływy na głowę ma Konstancin-Jeziorna – 4331,68 
zł (19. miejsce w rankingu), ale goni go Lesznowola z kwotą 4275,53 zł (20. po-
zycja w kraju). Piaseczno może się pochwalić wpływami wynoszącymi 3021,30 
zł na jedną osobę (65. miejsce), Góra Kalwaria uplasowała się na 287. pozycji 
z 2003,04 zł, a Tarczyn – na 342. z sumą 1916,13 zł. Polski rekordzista to gmina 
wiejska Kleszczów, w której na jednego mieszkańca przypada 31 910,49 zł!

PC
LESZNOWOLA 

Darmowa pomoc prawna w urzędzie
 Już od listopada, w drugi i ostatni wtorek każdego miesiąca w godz. 13-16 
w urzędzie gminy Lesznowola będzie udzielana darmowa pomoc prawna. Oso-
ba, która zgłosi się po pomoc zostanie poinformowana m.in. o obowiązującym 
stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej 
obowiązkach. Otrzyma również poradę dotyczącą sposobu rozwiązania proble-
mu i pomoc w sporządzeniu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomo-
cy (z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczych). 

TW



Szanowni Państwo

 jeszcze raz serdecznie dziękuję za oddanie głosów na 
mnie do Rady Powiatu. Dzięki Państwu otrzymałem naj-
większą liczbę głosów w Naszej Gminie.
 Jako Radny zrobię wszystko aby Powiat w końcu za-
czął współpracować z Naszą Gminą.
 W Naszej Gminie już nie będę pełnił żadnej funkcji, 

jednak deklaruję wszelką pomoc. W Gminie zostawiam 
dobrze przygotowany zespół pracowników.
 Na moje miejsce czyli Wójta Gminy Prażmów reko-

menduję mojego obecnego zastępcę Pana Jana Ada-

ma Dąbka, osobę bardzo kompetentną, doświadczo-
ną i skuteczną w działaniu. Dzięki naszej współpracy w tej kadencji udało się 
bardzo dużo zrobić. Osoba Pana Jana Adama Dąbka jest gwarancją  na dalszy 
szybki rozwój Gminy. Proszę o oddanie na niego głosu w dniu 4 listopada.

Sylwester Puchała

Wójt Gminy Prażmów

Co najbardziej pana zaskoczyło, 

gdy cztery lata temu obejmował 

pan urząd – stanowisko zastępcy 

wójta?

 Czyste biurko…
Dlaczego? Przecież każdy urzęd-

nik odchodząc ze stanowiska po-

winien po sobie posprzątać.

 Czyli pozostawić porządek w 
załatwianych sprawach. Oczy-
wiście, poinformowano mnie, że 
wszystko jest prowadzone na bie-
żąco. Niestety, później okazało się, 
że zastałem teczki niezałatwionych 
spraw z minionej kadencji.
Na przykład?

 Fatalnie przygotowywaną, nie-
zwykle ważną dla gminy inwesty-
cję – budowę kanalizacji, i to na do-
datek poprzednicy podpisali nieko-
rzystne porozumienie z gminą Pia-
seczno. Mnóstwo zaległych pla-
nów miejscowych z fatalnymi za-
pisami, zmuszającymi do ciągłego 
aneksowania umów. Zastałem gmi-
nę, moim zdaniem, niepotrzebnie 
i nadmiernie zadłużoną – to jakby 
brać kredyt na spłatę wcześniejsze-
go kredytu i odsetek. Przerost za-
trudnienia, brak kontroli niektórych 
kosztów, na przykład wynagrodzeń, 
nadmierne i niezasadne wydatki na 
promocję.
Długa lista. Nie obawia się pan za-

rzutu, że jest rozdmuchana na po-

trzeby kampanii wyborczej?

 Ależ do takich wniosków dosze-
dłem na podstawie analizy doku-
mentów. Wiele z nich – na przykład 
protokoły z sesji rady gminy, podej-
mowane uchwały lub sprawozdania 
finansowe – są dostępne dla każde-
go. Dla mnie wyłonił się z nich ob-
raz gminy bez realnej strategii roz-
wojowej, w której koncentrowano 

się wyłączne na bieżącym zarzą-
dzaniu.
Jakiś przykład świadczący – jak 

pan to określił – o braku realnej 

strategii rozwojowej?

 Wspomniana już budowa kana-
lizacji – brak odwagi, żeby przeko-
nywać mieszkańców do nowocze-
snych rozwiązań stosowanych w 
dużej liczbie gmin w Polsce, czy-
li lokalnych oczyszczalni. Jest to 
najkorzystniejsze rozwiązanie w 
warunkach gminy Prażmów, któ-
ra ma duże obszary rozproszonej 
zabudowy oraz bardzo ograniczo-
ne możliwości budowy sieci grawi-
tacyjnej. Strategicznym celem po-
winno być stworzenie jak najbar-
dziej korzystnych warunków – a 
kanalizacja jest podstawowym – 
do osiedlania się wszystkich, któ-
rzy nie chcą mieszkać w pudeł-
kowych podwarszawskich osie-
dlach lub w wielkim mieście. Za-
miast tego brnięto w niekorzystną 
umowę z Piasecznem, kosztowną, 
bez gwarancji, która obejmie tylko 
część terenów gminy. 
Jakie obietnice kontrkandydatów 

najbardziej pana zaskoczyły lub 

wręcz rozbawiły?

 W kampanii wyborczej obiet-
nice sypią się jak z rogu obfitości, 
a kontrkandydat obiecuje niemal 
wszystko, aby uzyskać głosy. Jest to 
śmieszne zwłaszcza w sytuacji, gdy 
wyborcy już raz rozliczyli ubiegają-
cego się o urząd… Przecież zmie-
nili władze gminy w poprzednich 
wyborach. Najwyraźniej doszli do 
wniosku, że taki kandydat już rzą-
dził i nic pożytecznego nie wykonał 
oprócz pozornych ruchów. Często 
stosowanym chwytem w kampanii 
jest dawanie obietnic i deklaracji w 

sposób życzeniowy: zajmę się tym – 
zamiast: zrobię to. Najbardziej roz-
bawiła mnie obietnica „zajęcia się” 
otwarciem stacji w Nowym Praż-
mowie, wprawdzie na istniejącej li-
nii kolejowej, ale bez informacji, czy 
kolej jest tym w ogóle zainteresowa-
na. To już nie były zwykle gruszki 
na wierzbie, a gruszki złote… Ja li-
czę na obiektywną ocenę moich do-
konań i programu oraz na popar-
cie mieszkańców. Nie sięgam po 
wsparcie jakiejś partii,  jestem kan-
dydatem bezpartyjnym.
Czego nie obiecuje pan w kampa-

nii wyborczej? 

 Wspomnianych gruszek na 
wierzbie, bo potem odbijają się 
czkawką. Ale już na serio – nie 
obiecuję tego, czego nie będę w 
stanie wykonać. W tym wypad-
ku atutem jest wiedza i doświad-
czenie, nie da się obronić demago-
gicznej tezy, że ktoś świeży i niedo-
świadczony może wnieść coś no-
wego. Zwłaszcza w tak skompliko-
wanej materii jak działalność sa-
morządowa. Brak kompetencji nie 
może być atutem. Stosuję zasadę: 
wsłuchuję się w opinie mieszkań-
ców, analizuję możliwość realiza-
cji ich oczekiwań i potrzeb, oraz 
wykonuję – wspólnie z radą gminy, 
pracownikami urzędu i wszystki-
mi zaangażowanymi środowiska-
mi lub osobami. 
W kampanii wyborczej stosuje się 

chwyty nie fair. Czy były takie wo-

bec pana? 

 Określenie nie fair jest dość 
ogólne, wolałbym użyć określenia: 

argumenty mijające się z prawdą, 
albo: argumenty manipulujące fak-
tami.
Na przykład? 

 Sprawa dworku Ryxów – w ka-
dencji moich poprzedników nic 
nie zrobiono, aby uregulować stan 
prawny obiektu, żeby można było 
znaleźć inwestora. Dworek ska-
zano po prostu na degradację. A 
trzeba wiedzieć, że gminę nie stać 
na remont zgodnie z wymagania-
mi konserwatora zabytków, co po-
twierdziły zamawiane przez nas 
ekspertyzy. Natomiast teraz, gdy 
udało się doprowadzić do tego, 
że za dworek będzie odpowiadał 
poprzedni dysponent, bije się na 
alarm – gmina straciła zabytek! 
Szkoda tylko, że moi poprzedni-
cy nic nie zrobili, aby go utrzymać, 
nie mieli pomysłu, co z nim zro-
bić. Zamiast tego jest zalew sloga-
nów typu: trzeba przywrócić dwo-
rek mieszkańcom.
Jakie sprawy podlegały panu pod-

czas pełnienia funkcji wicewójta?

 Sprawy związane z gospodarką 
komunalną (głównie kanalizacją), 
geodezją, pozyskiwaniem środków 
oraz regulacją gruntów – czyli plano-
waniem przestrzennym. Ponieważ od 
wielu lat tym się zajmuję, nie obiecuję 
niczego na wyrost. Także dlatego, że 
zawsze dotrzymuję słowa i chcę, aby 
gmina, którą pragnę zarządzać, roz-
wijała się jak najlepiej i najszybciej.
To dopiero zabrzmiało jak slogan 

wyborczy… A są jakieś sprawy, 

których nie udało się panu zała-

twić, które pana męczą?

 Niestety, są, na przykład brak 
możliwości pozyskiwania dotacji 
na kanalizację, i to tylko dlatego, 
że w czasie, gdy urzędował mój 
kontrkandydat, tak bezmyślnie 
wykreślono ze studium lokalizację 
oczyszczalni ścieków. Za niepo-
wodzenie uważam także to, że nie 
udało się zmienić ceny za ścieki. 
Niestety, nasi kontrahenci, władze 
Piaseczna, nie chcieli zmienić za-
pisów niekorzystnej umowy pod-
pisanej przez moich poprzedni-
ków. Także gazyfikacja gminy po-
suwa się zdecydowanie za wolno, 
mimo dużych naszych w tym kie-
runku starań.
A co pan obiecuje zrealizować?

 Poprawę komunikacji m.in. 
zwiększenie liczby połączeń wraz 
z dostosowaniem rozkładów jazdy 
do potrzeb mieszkańców, obniże-
nie kosztów biletów, budowę  par-
kingów przy stacjach PKP. Waż-
na jest poprawa bezpieczeństwa na 
drogach – nowe nakładki, chodniki, 
oznakowanie poziome i pionowe, 
bezpieczne przystanki. No i oczy-
wiście dużym zadaniem jest dalsza 
rozbudowa kanalizacji oraz  kom-
pleksowa gospodarka wodą z sys-
temem odwodnień – napraw syste-
mów melioracyjnych, rowów przy-
drożnych, łącznie z budową zbior-
ników retencyjnych. Szczegóły pro-
gramu są podane na mojej stronie 
internetowej, a także obok, na tych 
łamach. Takie są moje najważniej-
sze cele – niełatwe, ale realne.

Rozmawiał: Karol Surmiak

Na gruszkach 
na wierzbie 

Rozmowa z Janem Adamem Dąbkiem, kandydatem na sta-

nowisko wójta gminy Prażmów 

Dlaczego warto głosować 

na Jana Adama Dąbka
 Jan Adam Dąbek z radnymi (9 na 15) z tego samego komitetu 
daje gwarancję wykonania programu wyborczego. 
 Jan Adam Dąbek to nowa jakość zarządzenia Gminą, nowe po-
dejście do mieszkańców (decyzyjność, otwartość, konsultacje, 
decyzje podejmowane wspólnie z mieszkańcami)
 Jan Adam Dąbek to kontynuacja zadań ważnych dla mieszkań-
ców, realne wykonanie a nie puste obietnice i PR
 Jan Adam Dąbek to szybki zrównoważony rozwój Gminy
 Jan Adam Dąbek gwarantuje zgodną współpracę z Radą Gmi-
ny, w której uzyskaliśmy zdecydowaną większość
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Razem mieli wyłudzić
kilkanaście milionów
LESZNOWOLA Kilka dni temu sąd zdecydował o zatrzymaniu w areszcie byłego wicepreze-

sa PGNiG, który działając w porozumieniu z byłą prezes banku w Lesznowoli, miał wy-

łudzić z niego kilkanaście milionów złotych

 Afera związana z Bankiem Spół-
dzielczym w Lesznowoli (placówka 
do tej pory działa, ale zmieniła wła-
ściciela) ciągnie się od kilku lat i za-
tacza coraz szersze kręgi. 
 W 2016 roku, podczas anali-
zowania dokumentów bankowych 
przez Komisję Nadzoru Finansowe-
go, stwierdzono liczne nieprawidło-
wości. Sprawą zajęła się Prokuratu-
ra Regionalna w Warszawie. 

Wierzchołek góry lodowej

 Na podstawie zgromadzonego 
materiału dowodowego prokuratu-
ra ustaliła początkowo, że zarząd 
banku dopuścił się nienależytej sta-
ranności przy udzielaniu kredytów 
i monitorowaniu ich spłat. Jednak, 
jak się okazało, był to dopiero po-
czątek. W drugiej połowie maja 
ubiegłego roku zarzuty usłysza-
ły była wiceprezes banku Zofia W. 
oraz była prezes – Zofia K. Pani W. 
zarzucono m.in. przywłaszczenie w 
ciągu kilku lat 900 tys. zł oraz two-
rzenie nieprawdziwej dokumentacji 
bankowej. 
 Zofia K. usłyszała natomiast 
zarzut próby przekupienia proku-
ratora, któremu chciała przekazać 
200 tys. zł łapówki w zamian za 
umorzenie postępowania karnego, 
prowadzonego w sprawie nieprawi-
dłowości w BS w Lesznowoli. Grozi 
za to do 10 lat pozbawienia wolno-
ści. Decyzją sądu była wiceprezes 
banku trafiła do aresztu tymcza-
sowego, a jej była szefowa została 
zwolniona za poręczeniem mająt-

kowym i objęta dozorem policyj-
nym z zakazem opuszczania kra-
ju. Minęły trzy miesiące i funkcjo-
nariusze Komendy Stołecznej Po-
licji zatrzymali kolejne osoby, ma-

jące związek z nieprawidłowościa-
mi, do jakich dochodziło w lesz-
nowolskim BS. Uzyskany materiał 
dowodowy pozwolił na postawie-
nie zarzutów aż 14 osobom, wśród 
których oprócz byłej wiceprezes i 
prezes byli także dawni członko-
wie zarządu banku, byli członko-
wie komitetu kredytowego ban-
ku i osoby pozostające z nimi w 
kontaktach towarzyskich. Na za-
trzymanych ciążyły m.in. zarzuty 
udzielania kredytów osobom bez 
zdolności kredytowej oraz pod-
rabiania dokumentacji bankowej. 
Zofia K. otrzymała łącznie 15 za-
rzutów i trafiła do aresztu tym-
czasowego, w którym przebywa 
do dziś. Straty szacowano począt-
kowo na co najmniej kilka milio-
nów złotych. Dziś wiemy, że były 
one znacznie większe.

Gigantyczne nadużycia

 Kilka dni temu afera w leszno-
wolskim banku miała kolejną od-
słonę, ponieważ policja na wnio-
sek prokuratury zatrzymała trzy 
osoby, mające związek z wyłudza-
niem wielomilionowych kredytów 
w okresie od 2010 do 2014 roku. 
Wszyscy zatrzymani, wśród któ-
rych jest były wiceprezes pań-
stwowej spółki Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo, usłysze-
li zarzuty oszustwa. Prokuratu-
ra szacuje, że mogli oni, działa-
jąc wspólnie i w porozumieniu, 
narazić bank na 13,5 mln zł strat. 
Co ciekawe, jeden z zatrzymanych 
(decyzją sądu trafił do aresztu 
tymczasowego) - zdaniem pro-
kuratury - pomagał także przy-
właszczać bankowe mienie by-
łej prezes placówki. Prokuratura 
szacuje, że na skutek decyzji za-
rządu banku doszło do nieuza-
sadnionego udzielenia kredytów 
na łączną kwotę ponad 50 mln 
zł. Do tej pory zarzuty w sprawie 
usłyszało 37 osób, z których czte-
ry cały czas przebywają w aresz-
cie tymczasowym. – Sprawa ma 
wielowątkowy i rozwojowy cha-
rakter – informuje Agnieszka Za-
błocka–Konopka, rzeczniczka 
Prokuratury Regionalnej. – Na-
dal gromadzone są dowody, ma-
jące służyć ustalaniu pozosta-
łych osób i podmiotów gospodar-
czych, mających związek z ujaw-
nionymi przestępstwami.

Tomasz Wojciuk

Prokuratura podejrzewa, że z banku 

wyprowadzono łącznie co najmniej 50 mln zł

Początkowo zarzuty 

w sprawie nieprawidłowości 

w lesznowolskim 

Banku Spółdzielczym 

usłyszało 14 osób. Dziś jest 

ich już 37, z czego cztery 

przebywają w areszcie 

tymczasowym

Pokazała moc 
swojego śpiewu
PIASECZNO Natalia Zaręba, 18-letnia mieszkanka Wólki Kozodawskiej,  

zachwyciła Polskę swoim niezwykłym głosem docierając do ścisłego fi -

nału programu telewizji Polsat „Śpiewajmy razem. All together now”

 W programie Natalia Zaręba wykonała w sumie cztery piosenki: „Purple 
rain”, „Dziwny jest ten świat”, „Odkryjmy miłość nieznaną” i „Niech żyje bal”. 
Ostatecznie zajęła w nim drugie miejsce, przegrywając minimalnie z jednym 
z uczestników, który otrzymał główną nagrodę – 100 tys. zł. – Wygrana nie 
była dla mnie najważniejsza – przyznaje jednak mieszkanka Wólki Kozodaw-
skiej. – To była najpiękniejsza przygoda w moim życiu. Wiele doświadczyłam 
i zawsze chciałam się sprawdzić wokalnie w takim programie oraz zobaczyć 
jak to wygląda od wewnątrz. Nie żałuję, że wzięłam w nim udział i polecam 
wszystkim wokalistom wypróbowanie swoich sił.
 Wokalistka podkreśla, że na planie nie było atmosfery rywalizacji, a raczej 
wzajemnego wsparcia. – Bardzo się ze wszystkimi zżyłam – przyznaje Natalia. 
– Dużo czasu spędzaliśmy razem za kulisami. Teraz tęsknię za tymi chwilami. 
Szkoda, że tak szybko program się skończył. Atmosfera była bardzo sympa-
tyczna. Wszyscy byli mili, pomocni i wspierali się nawzajem. Produkcja rów-
nież bardzo dobrze zadbała o nas, jako uczestników. Troszczyli się o każdy 
szczegół dotyczący mnie i mojego występu.
 Obecnie piosenkarka koncentruje się na nagraniu singla z autorską muzyką.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A
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fot. Polsat



Błyszczące, zdrowe włosy
Lato, wakacje, słońce, morze to jest to co lubimy, na te chwile czeka-

my cały rok. My, ale nie nasze włosy.  Po wakacjach zawsze są w gor-

szej kondycji, wyblakłe, przesuszone, czekają na reanimację. Zadbaj-

my o nie teraz 

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg regene-
racji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powsta-
je specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, 
gładkości, elastyczności oraz blasku.
Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszyste, 
jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca blask włosom 
zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Za-
bieg poleca się w celu zachowania koloru włosów farbowanych, wówczas 
można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od sta-
nu włosów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

po laminacjiprzed laminacją

P R O M O C J A

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl
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Ich troje w Sejmiku Mazowieckim
POWIAT Mieszkańcy gmin Piaseczno, Lesznowola i Konstancin-Jeziorna będą nas repre-

zentować w samorządzie wojewódzkim. Zapytaliśmy, czego można od nich oczekiwać

 Piotr Kandyba, 49-letni mieszka-
niec Żabieńca oraz 51-letni Maciej La-
sek ze Stefanowa (w gminie Leszno-
wola) kandydowali z listy Koalicyjne-
go Komitetu Wyborczego Platforma.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska. 
 Piotr Kandyba zdobył w sumie 
11 322 głosy, najwięcej w powiecie 
piaseczyńskim – 8 659. W rodzinnej 
gminie poparło go 6 660 osób. Nie 
jest postacią anonimową, był rad-
nym powiatu piaseczyńskiego z list 
Platformy Obywatelskiej i dał się po-
znać jako aktywny samorządowiec. 
Przed czterema laty próbował swo-
ich sił w wyścigu do fotela burmi-
strza Piaseczna, ale udało mu się 
zdobyć trzeci wynik. Po wyborze do 
Sejmiku Mazowieckiego zapowia-
da, że na pewno zajmie się stanem 
dróg wojewódzkich oraz transpor-
tem kolejowym. – Ponieważ władze 
Mazowsza mają bezpośredni wpływ 
na Kolejne Mazowieckie, będę dążył 
do tego, aby po naszym terenie  jeź-
dziły pociągi dłuższe, wygodniejsze 

oraz punktualniejsze – deklaruje. 
– Na sercu leżą mi również sprawy 
senioralne, a także młodzieży. Zale-
ży mi na stworzeniu rad wojewódz-
kich seniorów oraz młodzieży, bo 
młodzi ludzie to nasza przyszłość 
– dodaje. Piotr Kandyba jako rad-
ny sejmiku zamierza także lobbować 
za utworzeniem w powiecie piase-
czyńskim wspólnego, samorządowe-
go schroniska dla psów, którego bu-
dowa planowana jest od kilku lat, ale 
postępu w tej sprawie brak.
 Maciej Lasek to postać znana 
do tej pory mieszkańcom głównie z 
ekranów telewizyjnych. Jako inży-
nier specjalizujący się w mechanice 
lotu w latach 2012-2016 przewod-
niczył Państwowej Komisji Bada-
nia Wypadków Lotniczych, która 
badała przyczyny katastrofy smo-
leńskiej. W wyborach zagłosowało 
na niego 20 401 wyborców, z tego 
4 880 w powiecie piaseczyńskim. 
W gminie Lesznowola poparło go 
1 283 głosujących. Nie udało nam 

się z nim porozmawiać.
 Z małego ekranu znana jest też 
Dominika Figurska, mieszkanka 
Konstancina-Jeziorny, która została 
wybrana radną jako reprezentantka 
Komitetu Wyborczego Prawo i Spra-
wiedliwość. Pani Dominika jest ak-
torką teatralną i filmową oraz dzien-
nikarką. Można ją było zobaczyć w 
takich serialach jak jak „M jak mi-
łość”, „Barwy szczęścia” czy „Na do-
bre i na złe”. W ubiegłym roku dołą-
czyła do prowadzących program „W 
tyle wizji” w TVP Info. W wyborach 
do Sejmiku Mazowieckiego uzyskała 
22 101 głosów, z tego 4 610 w powie-
cie piaseczyńskim. W gminie uzdro-
wiskowej zagłosowało na nią 1 218 
wyborców. – Na pewno na początku 
chciałbym poznać swoje możliwo-
ści i uprawnienia w nowej dla mnie 
roli. Dlatego póki co nie chciałabym 
niczego obiecywać, jednak na pew-
no będę działała na rzecz rodzin, 
oświaty i kultury – zapowiada.

PC

Maciej Lasek (z lewej), Dominika Figurska i Piotr Kandyba zasiądą w samorządzie Mazowsza 

R E K L A M A
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Czekaj tatka latka, 
jak my na docieplenie
GÓRA KALWARIA – Obiecywali nam ocieplenie budynku w zeszłym roku, w tym też. I nic 

– skarży się mieszkanka domu komunalnego przy Puławskiej 13a w Baniosze. – Ta inwe-

stycja cały czas jest jednym z naszych priorytetów – zapewnia zarządca nieruchomości

 Kobieta (prosi o niepodawanie 
swoich danych), która od kilku lat 
zajmuje lokum przy ulicy Puław-
skiej 13a przekonuje, że o ocieple-
nie elewacji i fundamentów budyn-
ku zwraca się do władz gminy od 
co najmniej dwóch lat. – Pod tym 
adresem mieszka 15 rodzin. W ze-
szłym roku czekaliśmy, że ruszą 
obiecane prace, wyglądaliśmy ich 
też w tym roku. Nadszedł jednak 
kolejny sezon grzewczy, a z obiet-
nic, że zostaną one zrobione pozo-
stały nici – żałuje. – W Polsce tyle 

się mówi teraz o smogu i ocieplaniu 
budynków, a u nas ani widu ani sły-
chu. Ogrzewamy mieszkania piecy-
kami na prąd i naprawdę na braku 
izolacji ścian dużo tracimy. Do tego 
mamy w mieszkaniach wilgoć i wal-
czymy z pleśnią na ścianach – do-
daje lokatorka. Ona i jej sąsiedzi z 
zazdrością patrzą na sąsiedni budy-
nek przy Puławskiej 13c, który ma 
zaizolowane ściany i dach.  
 Paweł Krasowski, dyrektor Ad-
ministracji Budynków Komunal-
nych (ABK) przyznaje, że ocieple-

nie elewacji domu przy Puławskiej 
13a jest cały czas „jednym z prio-
rytetów” ABK. – Jednak zwykle od 
rady miejskiej otrzymujemy na pra-
ce remontowe w budynkach połowę 
środków, o które wnioskujemy, a po-
trzeby są duże – tłumaczy. – W naj-
bliższym czasie będę rozmawiał z 
burmistrzem o wydatkach remon-
towanych na przyszły rok. To zada-
nie również jest na liście, ale na ra-
zie nie mogę obiecać, jak szybko zo-
stanie wykonane – zastrzega. 
 Dyrektor ABK podkreśla, że 

przy Puławskiej 13a „cały czas” pro-
wadzone są prace remontowe. – Wy-
mieniliśmy w nim okna, remonto-

waliśmy dach, tarasy, a także klatkę 
schodową – wylicza.

PC

– Proszę tylko zobaczyć, jak wygląda elewacja naszego domu 

– zwraca uwagę mieszkanka budynku

R E K L A M A
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Lipy, klony i graby zastąpią topole
PIASECZNO W Głoskowie, Runowie i Henrykowie-Uroczu, wzdłuż drogi prowadzącej do 

Tarczyna, powiat wycina stare topole. Ma zostać usuniętych około 50 drzew

 – Nie wiem dlaczego tną zdrowe, 
piękne drzewa – dziwi się pan Marek, 
jeden z kierowców. – Te topole niko-
mu nie przeszkadzają, a latem dają 
przynajmniej trochę cienia. 
 Tymczasem topola to jedno z bar-
dziej łamliwych drzew. Wielokrotnie, 
za ich przyczyną dochodziło na na-
szym terenie do wypadków, w tym 
śmiertelnych. Jak udało nam się usta-
lić, trwająca od około dwóch tygo-
dni wycinka ruszyła na wniosek soł-
tys Runowa, Lidii Pułkownik. – Od 8 
lat prosiłam o przycinanie tych drzew, 
bo przy każdym większym wietrze 
spadały z nich gałęzie – mówi pani 
Lidia. – Niedawno odłamany konar 
upadł nad drogę tuż przed samocho-
dem mojego męża. Inny runął na bo-
isko przy ul. Solidarności w Runowie. 
Te drzewa były stare, częściowo suche 
i stanowiły zagrożenie. Dlatego kiedy 
zapytano mnie czy chcemy ich usu-
nięcia, powiedziałam że tak. – Topo-
la dożywa około 70 lat i mniej wię-
cej w tym wieku są wycinane drzewa 
– informuje Wojciech Zmysłowski ze 
starostwa. – Przed laty topole były sa-
dzone masowo, ponieważ szybko ro-

sną. Niestety, często chorują i szyb-
ko próchnieją. W najbliższym cza-
sie, będą jeszcze wycinane pojedyn-
cze drzewa na terenie gmin Tarczyn 
i Lesznowola.
 W miejsce wyciętych topoli mają 
zostać w przyszłości posadzone inne 
gatunki drzew, takie jak robinia aka-
cjowa, lipa, klon czy grab. Wszystkie, 

a zwłaszcza lipy, są roślinami mio-
dodajnymi. Wszystkie też są bardziej 
trwałe (lipa żyje średnio ponad 200 
lat). Przy drogach na pewno nie po-
jawią się natomiast gatunki owocują-
ce, jak kasztany czy dęby, których żo-
łędzie mogłyby spadać na ludzi, sa-
mochody i brudzić jezdnie.

Tomasz Wojciuk

Topole dożywają 70 lat. Potem zaczynają próchnieć i się łamać

R E K L A M A

R E K L A M A

Szlachetna Paczka
szuka darczyńców
PIASECZNO Przygotowania do tegorocznej edycji akcji charytatywnej 

wkraczają w fazę fi nałową. Są już wyłonieni wolontariusze, a w tej 

chwili trwa weryfi kacja rodzin, które skorzystają z pomocy

 W tym roku piaseczyńską drużynę „Super W” tworzy 20 wolontariu-
szy. To właśnie oni weryfikują rodziny, które zakwalifikują się do finału ak-
cji. Będą to osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i naj-
bardziej potrzebujące pomocy. Mają one zostać wyłonione do 11 listopa-
da. W tej chwili wstępnie wybrano 57 rodzin, ale obdarowanych zostanie 
pewnie około 35. Kompletna lista osób, którym będzie można przygoto-
wać paczki, zostanie podana do publicznej wiadomości (na stronie inter-
netowej akcji) 17 listopada. Wówczas będzie można wybrać konkretnych 
potrzebujących i zacząć przygotowywać im świąteczny prezent. – Zachę-
camy wszystkich do włączenia się w tę szczytną akcję – zaprasza Zuzan-
na Dyttus, liderka Szlachetnej Paczki na terenie Piaseczna. – Z przepro-
wadzonych z rodzinami wywiadów wynika, że najbardziej potrzebują one 
żywności i środków czystości. Ale tak naprawdę potrzeby są bardzo różne 
od sprzętu rehabilitacyjnego, poprzez wyposażenie domu, a skończywszy 
na... remoncie zajmowanego lokalu. 
 W ubiegłych latach średnia wartość paczki dla jednej rodziny wahała się 
w przedziale 2,5-2,8 tys. zł. Oczywiście w jej kompletowaniu  może uczest-
niczyć więcej osób – na przykład grupa kolegów z pracy. Finał akcji zapla-
nowano na 8 i 9 grudnia, kiedy to wolontariusze przetransportują paczki do 
potrzebujących.

Tomasz Wojciuk

20 wolontariuszy cały czas prowadzi weryfikację rodzin,

zgłoszonych do programu

KONSTANCIN-JEZIORNA

Spotkaj się, by powspominać
 Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina oraz Kon-
stanciński Dom Kultury serdecznie zapraszają na czwartek 8 listopada, na 
godz. 17 do Hugonówki (ul. Mostowa 15) na wieczór wspomnień poświę-
cony zmarłym mieszkańcom Konstancina-Jeziorny – członkom Towarzy-
stwa oraz miłośnikom Konstancina  i osobom zasłużonym dla miasta i gmi-
ny. Wstęp wolny.

PC

Bliklowie z Konstancina
 W sobotę 10 listopada o godz. 16 w Konstancińskim Domu Kultury (ul. 
Mostowa 15)  w ramach cyklu Wirtualne Muzeum Konstancina odbędzie się 
spotkanie „Bliklowie w Konstancinie”. O historii najsłynniejszych warszaw-
skich cukierników i o ich związkach z Konstancinem-Jeziorną opowiedzą 
przedstawiciele rodziny, z przedsiębiorcą, mistrzem cukierniczym, informa-
tykiem, profesorem nauk matematycznych Andrzejem Blikle na czele. Będą 
mu towarzyszyli żona Małgorzata Wróblewska-Blikle, syn Łukasz, synowa 
Małgorzata oraz wnuczęta Florentyna i Antoni. Bliklowie związali się z Kon-
stancinem już w okresie międzywojennym. Przyjeżdżali tu wówczas na wa-
kacje. Podczas wojny wynajmowali parter domu „Boża Wola”, a potem, po 
wojnie, mieszkali naprzeciw kościoła w Konstancinie i w domu Pana Pomia-
nowskiego. Na początku lat 50. nabyli nieruchomość przy ul. Kazimierzow-
skiej, która należy do nich do dziś. Wstęp wolny.

PC

KONSTANCIN-JEZIORNA

Wolność kocham 

i rozumiem
 Konstanciński Dom Kultury za-
prasza na uroczysty koncert „Wol-
ność kocham i rozumiem” z oka-
zji 100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Na scenie Hu-
gonówki 11 listopada o godz. 19 
wspólnie wystąpi Konstanciński 
Chór Kameralny oraz grupa wokal-
na Modulacja. Program koncertu 
będzie się składał zarówno z trady-
cyjnych pieśni okresu I wojny świa-
towej, jak i współczesnych „hym-
nów wolności”, traktujących o uczu-
ciach związanych z życiem w Polsce 
na przestrzeni ostatniego stulecia. 
Nie zabraknie więc różnorodnych, 
ponadczasowych utworów oraz 
wzruszeń i dumy z naszej ojczyzny. 
Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki 
do odbioru w dniu koncertu.

PC
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IV liga

Kolejka 13 - 27-28 października

Sparta Jazgarzew 5-0 Perła Złotokłos  
Mazur Karczew 2-1 Oskar Przysucha  
Mszczonowianka Mszczonów 5-2 KS Raszyn  
MKS Piaseczno 1-2 Pilica Białobrzegi  
LKS Promna 2-0 Znicz II Pruszków  
Energia Kozienice 3-1 Orzeł Unin  
Błonianka Błonie 4-0  Radomiak II Radom  
Wilga Garwolin 0-7 Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  13 36 12 0 1 43-9
2.  Pilica Białobrzegi 13 31 10 1 2 45-9
3.  Oskar Przysucha 13 28 9 1 3 32-13
4.  Błonianka Błonie 13 26 8 2 3 28-13
5.  Energia Kozienice 13 23 7 2 4 20-16
6.  MKS Piaseczno 13 22 7 1 5 34-23
7.  Mszczonowianka Mszczonów
  13 21 6 3 4 30-21
8.  Radomiak II Radom 13 18 5 3 5 25-27
9.  Mazur Karczew 13 17 5 2 6 23-25
10.  KS Raszyn 13 16 5 1 7 20-33
11.  Wilga Garwolin 13 16 5 1 7 20-30
12.  LKS Promna 13 14 4 2 7 12-25
13.  Orzeł Unin 13 11 3 2 8 19-36
14.  Sparta Jazgarzew 13 11 3 2 8 15-32
15.  Znicz II Pruszków 13 10 3 1 9 15-18
16.  Perła Złotokłos 13 0 0 0 13 2-53

Liga okręgowa

Kolejka 13 - 27-28 października

Laura Chylice 1-3 AP Żyrardów  

KS Teresin 1-0 LKS Chlebnia  
Naprzód Stare Babice 3-2 LKS Osuchów  
Józefovia Józefów 4-1 Piast Piastów  
Ursus II Warszawa 5-0 MKS II Piaseczno  
KS Konstancin 0-1 Milan Milanówek  
Grom Warszawa 1-2 SEMP Ursynów (Warszawa)  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 5-1 Przyszłość Włochy

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  AP Żyrardów 13 35 11 2 0 43-16
2.  Józefovia Józefów 13 30 10 0 3 41-19
3.  KS Teresin 13 29 9 2 2 31-20
4.  Laura Chylice 13 26 8 2 3 42-23
5.  Ursus II Warszawa 13 24 8 0 5 48-28
6.  Grom Warszawa 13 22 7 1 5 30-21
7.  Piast Piastów 13 22 7 1 5 29-26
8.  Milan Milanówek 13 16 5 1 7 14-34
9.  Naprzód Stare Babice 13 16 5 1 7 24-31
10.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  13 15 5 0 8 24-34
11.  LKS Osuchów 13 15 4 3 6 16-22
12.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  13 14 4 2 7 27-28
13.  MKS II Piaseczno 13 13 4 1 8 19-24
14.  LKS Chlebnia 13 13 4 1 8 17-33
15.  Przyszłość Włochy (Warszawa)
  13 10 3 1 9 14-24
16.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)

  13 3 1 0 12 11-47

A klasa

Kolejka 11 - 27-28 października

Tur Jaktorów 2-2 Naprzód Brwinów  
Jedność Żabieniec 4-4 Okęcie Warszawa  
Świt Warszawa 1-5 Orzeł Baniocha  
Grom II Warszawa 5-3 UKS Siekierki (Warszawa)  

Anprel Nowa Wieś 0-3 Walka Kosów  
GLKS Nadarzyn 5-1 FC Płochocin  
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 3-2 FC Lesznowola
 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Orzeł Baniocha 11 30 10 0 1 33-10
2.  Okęcie Warszawa 11 26 8 2 1 25-8
3.  GLKS Nadarzyn 11 26 8 2 1 59-18
4.  Grom II Warszawa 11 20 6 2 3 21-23
5.  Walka Kosów 11 18 5 3 3 25-12
6.  Naprzód Brwinów 11 14 4 2 5 21-23
7.  UKS Siekierki 11 14 4 2 5 25-17
8.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  11 14 4 2 5 16-22
9.  Anprel Nowa Wieś 11 14 4 2 5 19-21
10.  FC Lesznowola 11 12 2 6 3 18-18
11.  Jedność Żabieniec 11 11 3 2 6 18-30
12.  Świt Warszawa 11 11 3 2 6 7-21
13.  FC Płochocin 11 4 1 1 9 10-40
14.  Tur Jaktorów 11 2 0 2 9 8-42

II liga kobiet

Kolejka 10 - 27-28 października

Stomil Olsztyn 1-2 KU-AZS UW Warszawa  
Włókniarz Białystok 3-0 GOSiR Piaseczno (wo) goście 
zrezygnowali z wyjazdu na mecz
Wilga Garwolin 1-1 Victoria Bartoszyce  
MOSiR Sieradz 6-0 Pogoń Zduńska Wola  
Loczki Wyszków 3-1 Akademia 2012 Suwałki  
Ząbkovia Ząbki 4-0 Tygrys Huta Mińska 

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  Ząbkovia Ząbki 10 28 9 1 0 48-7
2.  MOSiR Sieradz 10 24 8 0 2 33-8

3.  KU-AZS UW Warszawa 10 20 6 2 2 19-12
4.  Stomil Olsztyn 10 19 6 1 3 26-10
5.  Włókniarz Białystok 9 16 5 1 3 13-16
6.  Loczki Wyszków 9 16 5 1 3 27-22
7.  Pogoń Zduńska Wola 10 13 4 1 5 15-21
8.  Akademia 2012 Suwałki 9 10 3 1 5 16-23
9.  GOSiR Piaseczno 10 7 2 1 7 6-23
10.  Wilga Garwolin 10 7 2 1 7 7-28
11.  Victoria Bartoszyce 10 5 1 2 7 9-33
12.  Tygrys Huta Mińska 9 3 1 0 8 8-24

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 14 - 3-4 listopada

Perła Złotokłos - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
3 listopada, g.13:30
Orzeł Unin - Błonianka Błonie 
Znicz II Pruszków - Energia Kozienice 
Pilica Białobrzegi - LKS Promna 
KS Raszyn - MKS Piaseczno 4 listopada, g.12:15
Oskar Przysucha - Mszczonowianka Mszczonów 
Sparta Jazgarzew - Mazur Karczew 
Wilga Garwolin - Radomiak II Radom

Liga okręgowa

Kolejka 14 - 3-4 listopada

AP Żyrardów - Przyszłość Włochy (Warszawa) 
SEMP Ursynów - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 

Milan Milanówek - Grom Warszawa 
MKS II Piaseczno - KS Konstancin 4 listopada, g.16:30
Piast Piastów - Ursus II Warszawa 
LKS Osuchów - Józefovia Józefów 
LKS Chlebnia - Naprzód Stare Babice 
Laura Chylice - KS Teresin 3 listopada, g.11

A klasa

Kolejka 12 - 3-4 listopada

Naprzód Brwinów - FC Lesznowola 3 listopada, g.13:30
FC Płochocin - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
4 listopada, g.10
Walka Kosów - GLKS Nadarzyn 3 listopada, g.15
UKS Siekierki (Warszawa) - Anprel Nowa Wieś 
Orzeł Baniocha - Grom II Warszawa 3 listopada, g.13
Okęcie Warszawa - Świt Warszawa 
Tur Jaktorów - Jedność Żabieniec 3 listopada, g.14

II liga kobiet

Kolejka 11 - 3-4 listopada

Tygrys Huta Mińska - Stomil Olsztyn 
Akademia 2012 Suwałki - Ząbkovia Ząbki 
Pogoń Zduńska Wola - Loczki Wyszków 
Victoria Bartoszyce - MOSiR Sieradz 
GOSiR Piaseczno - Wilga Garwolin 4 listopada, g.15
KU-AZS UW Warszawa - Włókniarz Białystok

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Dawali pizzę za 
ugranie punktu z mistrzem
TENIS STOŁOWY Na październikowy turniej Grand Prix Piaseczna, któremu patronuje Ku-

rier Południowy, zjechało sporo sympatyków popularnego „ping-ponga”, aby rywali-

zować między sobą o jak najwyższe lokaty
 Zawody rozegrano 14 paździer-
nika w siedmiu kategoriach, wśród 
których nowością od tego sezonu są 
rozgrywki deblowe. Gra w parach 
ewidentnie przypadła do gustu za-
wodnikom, dzięki czemu po raz dru-
gi z rzędu w turnieju rywalizowało 
12 duetów. Tym razem najlepszym 
deblem okazało się rodzeństwo: 
10-letnia Patrycja Banasiak i jej o 
10 lat starszy brat Dominik. W tej 
kategorii nie ma podziału na wiek, 
więc na swojej drodze do zwycię-
stwa musieli oni pokonać zawodni-
ków z dużo większym stażem trenin-
gowym. Wśród dzieci trenujących 
rekreacyjnie kolejny triumf odnio-
sła Julia Balcerzak z Warszawy, któ-
ra w finale pokonała Mateusza Za-
paśnika z Józefowa. Kategoria dzie-
ci-PRO, gdzie spotykają się młodzi 
zawodnicy występujący w klubach 
sportowych, padła z kolei łupem Pa-
tryka Burakowskiego z UKS Return 
Piaseczno, który w finałowym me-
czu odegrał się za wrześniową po-
rażkę Igorowi Murasickiemu z Józe-
fowa. Wśród juniorów finał był we-
wnętrzną sprawą zawodników z Pia-
seczna i najlepszy okazał się Borys 
Massalski wygrywając z klubowym 
kolegą Rafałem Hresiukiewiczem. 
 Nieobecność faworyta Rafała Su-
szyckiego w kategorii amator dosko-

nale wykorzystał natomiast Jarosław 
Okruch stając na najwyższym stop-
niu podium i w finale okazując się 
graczem lepszym i bardziej cierpli-
wym od swojego rywala. Wśród za-
wodowców po raz drugi wygrał Jan 
Olek reprezentujący barwy pierwszo-
ligowej Spójni Warszawa. W finale 
pokonał Jacka Szachnowskiego, brą-
zowego medalistę z września. 
 Łącznie w zawodach wystąpi-
ło 125 uczestników, którzy podczas 
imprezy mieli możliwość zagrania 
z Pawłem Chmielem, dwukrotnym 
medalistą mistrzostw Polski i Aka-
demickim Mistrzem Europy. – Do-
datkową atrakcją gry z naszym go-
ściem był konkurs ufundowany 

przez restaurację „Zakątek Smaku”, 
która przygotowała pizzę dla za-
wodników – mówi Maciej Chojnic-
ki, organizator imprezy z UKS Re-
turn Piaseczno. – Warunek był je-
den. Trzeba było stanąć do stołu z 
Pawłem i wygrać z nim choćby je-
den punkt. Chętnych nie brakowało, 
a pizza bardzo smakowała uczestni-
kom. W loterii do wygrania był indy-
widualny trening z gościem specjal-
nym turnieju oraz vouchery do re-
stauracji „Szara Eminencja”. 
 Kolejny turniej odbędzie się w 
Gminny Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Piasecznie już w najbliższą sobotę 
3 listopada.

Grzegorz Tylec

Zaczęły świetnie,
ale przegrały
SIATKÓWKA, II LIGA, KRÓTKA MYSIADŁO - AZS AWF WARSZAWA 2:3 (25:22, 

25:17, 14:25, 16:25, 11:15) Spotkanie na dobrym sportowym poziomie 

mogli obejrzeć kibice w  sobotę w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle

 Faworytkami meczu były przyjezdne – drużyna wprawdzie młodsza i 
mniej doświadczona, ale już na pierwszy rzut oka widać, że dysponująca 
świetnymi warunkami fi zycznymi. – Z powodu braku funduszy trenujemy tyl-
ko dwa razy w tygodniu, a AWF pięć razy – przyznała Michalina Tokarska, gra-
jąca trenerka Krótkiej Mysiadło. – Powinny nas zniszczyć.
 Mimo to, w pierwszych dwóch setach to gospodynie zagrały wręcz kon-
certowo. Świetne przyjęcie, precyzyjne rozegranie i skuteczny atak sprawiły, 
że naprawdę było na co popatrzeć. Zaskoczone rywalki momentami sprawia-
ły wrażenie mocno zagubionych i zaczęły popełniać proste, niewymuszone 
błędy, które raczej nie powinny uchodzić w tej klasie rozgrywkowej.
 Po drugim secie siatkarki AWF, zmobilizowane przez swojego trenera, 
wzięły się jednak w końcu do pracy. Poprawiły przede wszystkim grę blokiem 
i zaczęły robić użytek ze swojego wzrostu, a z kolei w Krótkiej coraz słabiej 
zaczęło funkcjonować przyjęcie, co miało swoje przełożenie na efektywność 
kończenia akcji. W decydującej partii oglądaliśmy niejako miniaturę tego co 
wcześniej. Nasze zawodniczki zaczęły znakomicie, uzyskując kilkupunkto-
we prowadzenie w tie-breaku, ale ostatecznie oddały inicjatywę i pozwoli-
ły rywalkom na wygranie meczu. – Pierwszy raz grałyśmy w takim składzie 
z Pauliną Biranowską na rozegraniu – skomentowała mecz Michalina Tokar-
ska. – Myślę, że porażka to za duże słowo. AWF ma świetne zawodniczki i dwa 
wygrane sety to dla nas duże osiągnięcie, zwłaszcza jako drużyny, która na 
początku sezonu zastanawiała się czy nie wycofać się z rozgrywek z braku 
funduszy. Mamy fajną atmosferę, chwalą naszą grę i gmina pomaga nam jak 
może (udostępniając nieodpłatnie salę na mecze), ale... nie mamy czym opła-
cać sędziów, nie mówiąc już o innych kosztach. Dlatego raz jeszcze chciała-
bym zaapelować o wsparcie do sponsorów, bo póki co tylko nasza determi-
nacja i pasja pchają nas do przodu.

Grzegorz Tylec

Tabela drugiej grupy drugiej ligi kobiet
1 NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki  5 15 15:1 395:285
2 UKS Siedlce   7 15 16:9 568:533
3 AZS AWF UKSW Warszawa  6 14 16:8 557:467
4 ESPES Sparta Warszawa  6 12 16:10 575:550
5 Krótka Mysiadło   6 11 13:12 541:543

6 MUKS Dargfi l Tomaszów Mazowiecki 7 9 13:14 566:560
7 PMKS Nike Węgrów 6  8 12:13 549:545
8 ŁMLKS Łaskovia Łask  7 7 11:17 588:620
9 KS BAS Kombinat Budowlany Białystok 5 6 9:12 436:456
10 LTS Legionovia Legionowo  6 5 8:14 456:517
11 UKS Chemik Olsztyn  7 0 2:21 414:569
 

Derby dla Sparty
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, SPARTA JAZGARZEW – PERŁA 

ZŁOTOKŁOS 5:0 Choć mecze derbowe rządzą się zwy-

kle swoimi prawami, to w tym spotkaniu faworyt 

mógł być tylko jeden

 Piłkarze z Jazgarze-
wa dysponują w tym se-
zonie młodą kadrą i ma to 
przełożenie na wyniki. Ich 
obecna sytuacja w tabe-
li i tak jest jednak znacze-
nie lepsza niż Perły, która 
– jak do tej pory – ponio-
sła komplet ligowych po-
rażek. Trudno mieć jed-
nak o to pretensje do ko-
gokolwiek z klubu – zespół 

ze Złotokłosu dowiedział 
się, że będzie jednak grać 
w czwartej lidze... na trzy 
dni przed startem rozgry-
wek (po wycofaniu się Je-
dlińska). Nie starczyło po 
prostu czasu na skomple-
towanie składu i trzeba 
grać tymi zawodnikami, 
którzy pozostali w klubie.
 W sobotnim meczu 
przez cały czas inicjatywa 

należała do Sparty, która 
strzeliła rywalom pięć goli 
i nie straciła żadnego. Do 
siatki trafili kolejno Bar-
tłomiej Bobowski i Karol 

Szelągowicz, a po zmia-
nie stron Kacper Siudak 
(z karnego), Marcel Mich 
i Jakub Mazurek.

Grzegorz Tylec
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KURIER POŁUDNIOWY

Różni ich partia, łączy samorząd
PIASECZNO Podczas debaty przed drugą turą wyborów na burmistrza z mieszkańcami spo-

tkali się Wojciech Ołdakowski oraz Daniel Putkiewicz . Nie padły żadne ostre słowa, dużo 

mówiono o współpracy i tej dotychczasowej i tej, która będzie możliwa po wyborach

 Daniel Putkiewicz (KKW Plat-
forma.Nowoczesna Koalicja Oby-
watelska) zdecydowanie wygrał 
pierwszą turę wyborów na burmi-
strza zdobywając blisko 49 proc. po-
parcia (17 161 głosów). Na kandyda-
ta Prawa i Sprawiedliwości – Woj-
ciecha Ołdakowskiego zagłosowa-
ło z kolei 8 138 wyborców (23 proc. 
głosujących). O tym, kto zasiądzie u 
sterów miasta i gminy na najbliższe 
5 lat, mieszkańcy Piaseczna zdecy-
dują ostatecznie już 4 listopada. 

O sobie z szacunkiem i sympatią

 Czy druga tura wyborów na 
burmistrza wpisze się w ogólno-
polską walkę Platformy Obywa-
telskiej z Prawem i Sprawiedliwo-
ścią? Podczas debaty zorganizowa-
nej przez naszą redakcję, portal Pia-
secznoNEWS.pl oraz Młodzieżo-
wą Radę Gminy widać było, że po-
między kontrkandydatami nie ma 
złych emocji. Już na początku Woj-
ciech Ołdakowski zaproponował, by 
mógł komunikować się z  Danielem 
Putkiewiczem, tak jak na co dzień 
– po imieniu. Tym samym tropem 
poszedł współprowadzący debatę 
Kamil Staniszek, redaktor naczelny 
Kuriera Południowego. Wszak wszy-
scy trzej są absolwentami piaseczyń-
skiego liceum. – Naszą debatą chcie-
liśmy pokazać, że praca w samorzą-
dzie łączy, a nie dzieli – mówi szef 
Kuriera Południowego. – Bez wzglę-
du na przekonania, poglądy i przy-
należności partyjne można się sza-
nować i współpracować.
 Debatę rozpoczęto nietypowo, 
gdyż kontrkandydaci zostali zapy-
tani o to, za co się nawzajem cenią. 
– Daniel jest człowiekiem pracowi-
tym – powiedział Wojciech Ołda-
kowski. – Pracuje od lat w samorzą-
dzie i zna się na tym. Do tego za-
wsze szuka nowych rozwiązań i ma 
dar szukania możliwości współpracy 
– oznajmił. – Cenię pracowitość 
Wojtka, zazdroszczę mu, że potrafi 
łączyć pracę z samorządem z pracą w 
gospodarstwie rolnym – nie pozosta-
wał dłużny Daniel Putkiewicz. Pod-
kreślił też, że jako starosta jego kontr-
kandydat zawsze dotrzymywał słowa. 
 Przewodnicząca młodzieżowej 
rady Karolina Hołownia-Malinow-
ska zapytała o dalszą współpracę 
gminy z powiatem. Obaj kandydaci 
nie wskazali jednak żadnych priory-
tetów na przyszłą kadencję, bardziej 
koncentrując się na tych obszarach, w 
których współpracowano do tej pory 
– choćby przy okazji rewitalizacji par-
ku miejskiego czy budowy dróg. 

Współpracowali 

i będą współpracować

 Wygląda na to, że w nadcho-
dzącej kadencji osoby, które zdoby-
ły mandat startując z KKW Platfor-
ma.Nowoczesna Koalicja Obywa-
telska będą stanowiły większość nie 
tylko w radzie miejskiej, ale też w ra-
dzie powiatu, w której dotąd radni 
PO współrządzili z PiS. – Czy moż-

liwa jest dalsza współpraca także w 
sytuacji, gdy nie będzie ona niezbęd-
na do uzyskania większości głosów? 
– zapytał Kamil Staniszek. 
 – Uważam, że my jako samorzą-
dowcy na pierwszym planie powin-
niśmy stawiać naszych mieszkańców 
– odpowiadał Wojciech Ołdakowski. 
– Jeżeli będzie dobra wola, by współ-
pracę kontynuować, to my jesteśmy 
państwa pracownikami. Mamy obo-
wiązek robić wszystkie dobre rzeczy, 
które państwu będą służyć. 
 – Samo to, że nasi radni będą 
siedzieli obok siebie podczas ob-
rad już jest formą współpracy – po-
wiedział Daniel Putkiewicz. – W tej 
chwili mamy sytuację jasną i chcemy 
realizować swój program. Jeśli ktoś 
będzie nam chciał w tym pomóc, to 
nie będziemy tego odrzucać.

Kandydat pyta kandydata

 Pytania zadawali także miesz-
kańcy oraz sobie nawzajem kontr-
kandydaci. Daniel Putkiewicz za-
pytał o współpracę metropolital-
ną. – Naturalny jest rozwój dużych 
miast – zauważył Wojciech Ołda-
kowski. – Jestem zwolennikiem pil-
nowania naszej odrębności, bo czu-
ję się lokalnym patriotą. Nie uniknie-
my jednak tego, że Warszawa może za 
5, może za 10 lat rozszerzy granice o 
gminę Piaseczno. Wojciech Ołdakow-
ski zapytał z kolei o współpracę z War-
szawą, nawiązując do piątkowej wizy-
ty prezydenta elekta Rafała Trzaskow-
skiego w Piasecznie. – Widziałem de-
klaracje, że „zielona fala”, poszerzenie 
Puławskiej... Czy tego nie można było 
zrobić wcześniej skoro burmistrzem 
był Zdzisław Lis z PO, a prezydentem 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz 
też z tego samego ugrupowania? – do-
pytywał Wojciech Ołdakowski. 
 – Troszeczkę zabrakło cza-
su, teraz będzie pięcioletnia kaden-
cja – odparł Daniel Putkiewicz. – W 
tej kadencji udało nam się wprowa-
dzić dodatkowe autobusy „elki”, bi-
let metropolitalny,  nowe autobusy 
na dwunastu już liniach „elek”, bez-
płatne „elki”, a także współpracę z 
Warszawą jeśli chodzi o schronisko 

dla bezdomnych zwierząt. Udało 
nam się wynegocjować, że S7 wróci-
ła do budżetu państwa i udało nam 
się przekonać Generalną Dyrek-
cję do remontu skrzyżowań z Chy-
liczkowską i Okulickiego. Obecnie 
mamy za pieniądze gminy projek-
towany trzeci pas na Puławskiej. To 
się już dzieje. Zabrakło roku. To nie 
tylko rola gminy, ale także starosty 
by współpracować z Generalną Dy-
rekcją i działać na rzecz poszerze-
nia Puławskiej. Te cztery lata nale-
żały też do starosty Ołdakowskie-
go, nie tylko do wiceburmistrza Put-
kiewicza – podkreślił na zakończe-
nie. Wojciech Ołdakowski zapytał 
jeszcze o wykorzystanie przez gmi-
nę budynków zabytkowych, a Daniel 
Putkiewicz dopytywał czy w przy-
padku wygranych wyborów na bur-
mistrza kandydat PiS-u będzie re-
alizował program Platformy, na któ-
ry mieszkańcy głosowali wybierając 
radnych. – Jeśli będzie taka wola, 
żeby realizować jakieś elementy pro-
gramu, który prezentuje Daniel to ja 
jestem za tym. Potrzebne jest poro-
zumienie burmistrza z radnymi i nie 
wyobrażam sobie, że jako burmistrz 
nie współpracowałbym dla państwa 
dobra z radą. Nie jest tak, że my się 
tak od siebie bardzo różnimy, żeby 
nasza współpraca była niemożliwa. 
Część radnych znam od lat i wiem, 
że mamy możliwość porozumie-
nia. W wypadku wygranej na pewno 
będę chciał skorzystać z doświad-
czeń kolegów, którzy reprezentują 
inne ugrupowanie. 
 Filmowy zapis debaty może-
my obejrzeć na portalu Piaseczno-
NEWS.pl. 

Anna Żyła

R E K L A M A

R E K L A M A

W drugiej turze wyborów na burmistrza spotkają się 

Wojciech Ołdakowski (od lewej) i Daniel Putkiewicz



DAM PRACĘ

KIEROWCA AUTOBUSU, PRZEWOZY SZKOLNE, 
RÓWNIEŻ EMERYT, TEL. 606 536 651 

Zatrudnię stolarza meblowego z doświadczeniem. Bar-
dzo dobre zarobki, Praca w Raszynie, tel. 606 336 543

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do prac porząd-
kowo - ogrodniczych, tel. 503 173 868

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierowców, 
tel. 534 140 941

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu mięsnego, Piasecz-
no, tel. 602 199 832

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstanci-
nie poszukuje osób chętnych do pracy w charakte-
rze: opiekuna nad osobami niepełnosprawnymi, pielę-
gniarki i fizjoterapeuty. Możliwość zamieszkania. Oso-
by zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod 
nr 607 241 707 lub adresem e-mail: tabita@luxmed.pl 

Masz 35+ i chęć do pracy? Sklep spożywczy 7 min. od 
centrum Piaseczna zatrudni sprzedawcę. Tel. 601 757 579 

Zespół Szkół RCKU w Piasecznie ul. Chyliczkowska 
20, zatrudni sprzątaczkę, tel. 22 756 73 54, 509 291 780

Zatrudnię Panią do sprzątania przedszkola. Praca na 
pełny etat od poniedziałku do piątku. Umowa o pracę. 
Telefon 601 778 504

Zatrudnię elektryka , elektromontera . Wykonywanie 
instalacji w budynkach.Tel. 602 675 286

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy kierowców C+E 
na trasy międzynarodowe PL - 
EU-PL tel. 600 065 813

Grafik, Operator DTP. CV prosimy przesyłać na adres:
praca@galia.net.pl

Pomoc domowa, tel. (22) 756 46 78

Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym w 
Piasecznie - atrakcyjne wynagrodzenie, miła atmosfe-
ra, wolne wszystkie niedziele.,tel. 604 072 877

KRAWCOWE ZATRUDNIĘ OD ZARAZ NA DOBRYCH  
WARUNKACH, TEL. 504 551 330

Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę pilnie, tel. 605 322 756, 
607 048 046

Piekarnia Łazy gm. Lesznowola zatrudni piekarza, 
tel. 506 59 55 55

Pani do gotowania, tel. 607 034 382

Panów do sprzątania w Piasecznie,1/2 etatu, tel. 608 673 131

Przyjmę do pracy hydraulika i pomocnika, tel. 693 785 277

Nauczycieli do przedszkola i osoba do pracy kuchni, 
k/Piaseczna, tel. 501 423 413

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni osoby do pakowa-
nia pieczywa. Praca w nocy, tel. 534 140 941

Przyjmę ekspedientkę do sklepu „Magda” Głosków, 
ul. Millenium 76, tel. 785 992 745

Krawcową z doświadczeniem do pracowni krawieckiej, 
tel. 605 081 740

Do montażu okien,  tel. 600 446 225

Krawca/Krawcową do poprawek w pracowni krawieckiej 
(chałupnictwo) tel. 602 726 384

Pracowników budowlanych, tel. 507 191 295

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

Zatrudnię kierowcę kat.C+E,jazda po kraju, tel. 601 097 505

Sklep spożywczy zatrudni na stanowisko kasjer sprze-
dawca, pełen etat, umowa o pracę Konstancin, ul. Anny 
Walentynowicz 21s, tel. 503 435 217

Firma handlowa Uni-Pack Maciejko z Piaseczna poszuku-
je pracownika na stanowisko magazynier. Wynagrodze-
nie 3 tys. zł brutto plus premia. CV prosimy przesyłać na 
adres: rekrutacja@unipack.com.pl

Obsługa klienta Orlen, Puławska, tel. 601 241 203

Zatrudnię kucharkę do przedszkola. Pełny etat, umowa 
o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie. te. 601 778 504

Mechanika/elektromechanika i blacharza samochodowe-
go. umowa o pracę, dobre zarobki tel. 519 376 670

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców, 
tel. 22 726 83 42

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

Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia, 
tel. 606 259 458

Poszukujemy osób na stanowisko pakowacza produktów 
farmaceutycznych w Piasecznie ul. Julianowska 41, kon-
takt tel. 609 640 750 

Zatrudnię kierowców kat. B, kat. C, kat C+E, Janki, 
tel. 530 477 796

Zatrudnię do zakładu szklarskiego kobietę lub 
mężczyznę, wymagane prawo jazdy, tel. 509 920 854

SZUKAM PRACY 

Dyspozycyjny 24 godziny, z własnym samochodem 
osobowym, tel. 609 182 090

Sprzątanie, tel. 508 848 599

Hydraulik, tel. 691 077 538

KUPIĘ

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

Antykwariat Kupi Monety Banknoty Odznaczenia Medale 
Mokotów Puławska 24 B, tel. 692 400 175

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

SPRZEDAM

Miód z własnej pasieki, tel. 501 51 66 52

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Helpagd Outlet urządzeń AGD Pralki, lodówki, zmywar-
ki, piekarniki. Do 70% taniej. Drobne uszkodzenia maga-
zynowe, końcówki serii. 05-090 Raszyn Al. Krakowska 8

2 fotele bujane przedwojenne, tel. 729 392 241

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Opel Vectra, 98 r, benzyna, 2.5 V6, tel. 698 698 839 

Astra, tel. 535 796 247

Cymerman przyczepy i akcesoria: nowe, remonty, 
przeróbki www.przyczepy.waw.pl. Tel. 601 449 898

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut, tel. 793 304 091

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Kawalerkę, Piaseczno, ul. Żeromskiego, tel. 601 39 72 71

Budowlana, 1200 m kw., Jeziórko gm. Prażmów, 
tel. 669 901 335

Działki budowlane Gabryelin, tel. 604 210 219

Budowlana,  2364 m kw., Wólka Kozodawska, media 
w drodze, tel. 602 463 705

Mieszkanie w Piasecznie, 47 m kw., bezpośrednio, 
tel. 518 671 375

Mieszkanie w Piasecznie, 45 m kw, tel. 506 744 966, 
505 523 173

Działki budowlane 800 - 1200 m kw. Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Działki rekreacyjno - budowlane, leśne, Prażmów,
tel. 602 77 03 61

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Szukam domu do wynajęcia na świetlice dla dzieci, Piasecz-
no/Gołków/Zalesie Dolne, tel. 506 777 831, 506 260 906

Poszukuję do wynajęcia kawalerkę. Tel. 508 848 599

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Dom 180 m kw. w Głoskowie, 6-pokojowy. 
Tel.501 134 501

Kwatery, tel. 728 899 673

Kwatery, Dąbrówka, 250zł - 300zł tel. 667 797 094

Podnajmę pół salonu fryzjerskiego, Piaseczno, 
tel. 697 097 959

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Lokal usługowy 52 m kw. Piaseczno tel. 504 506 124 

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Dom bezpośrednio, tel. 519 470 497

USŁUGI

ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydło-
wych, garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis.
Tel. 790 331 33

Elewacje, ocieplenia, remonty, tel.  601 304 250

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Elektryk, tel. 666 890 886

Wycinka drzew – wszystkie metody, tel. 509 518 836

Wycinki drzew z podnośnika koszowego, 
tel. 518 745 782

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Kredyty pożyczki ubezpieczenia z możliwością 
dojazdu, tel. 799 130 892

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami; awarie in-
stalacji i nowe sieci; Piaseczno i okolice, tel. 605 079 907

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki 
płyty tel. 511 204 952

Elektryk, tel. 500 466 774

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, 
TEL. 501 129 679

Prace porządkowe, ogrody, tel. 601 304 250

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

Sprzątające, tel. 536 043 434

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Usługi wysokościowe, czyszczenie dachów i rynien, 
wycinka drzew, tel. 889 105 476

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Hydraulik, tel. 535 872 455

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

Malarskie, tel. 696 120 208

Podnośnik koszowy, 17m, usługi, wynajem, 
wycinka drzew tel. 609 828 998

Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej, 
tel. 609 828 998

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką 
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ? 
20 lat doświadczenia, tel. 22 307 27 91

Geodeta 603 211 914

Tynki gipsowe i tradycyjne kont 604 415 352

Tynki wewnętrzne tel. 533 125 444

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

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

 RÓŻNE 

Klub seniora z opieką, tel. 605 576 406

Szybka pożyczka na oświadczenie i bez BIK, 
tel. 690 016 555

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422
 

NAUKA 

Pracownia rozwoju osobowości i lepszego, 
bardziej wartościowego życia, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

ZDROWIE I URODA 

Wsparcie psychologiczne, Piaseczno, tel. 571 373 118

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

ZWIERZĘTA

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

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

MATRYMONIALNE

Poznam Panią, 50 – 60 lat, tel. 691 077 538SPRZEDAWCA DO DELIKATESÓW W MROKOWIE, 
TEL. 502 251 356

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

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, 
tel. 784 363 960

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Remonty, prace wykończeniowe, solidnie, 
tel. 602 23 86 20

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Klub i Świetlica Marzeń, spotkania, gry, okulary VR 
i wiele innych. Obok Szkoły Podstawowej nr 5,  
tel. 571 373 118

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników na 
stanowisko ciastowy, tel. 791 200 444

Przedszkole w Konstancinie zatrudni nauczyciela
z kwalifikacjami i doświadczeniem, e-mail: 
info@bimbo.edu.pl 

1200 m kw. Ursynów- budowlana,1200 m kw.,wolnosto-
jący lub bliźniak cena do uzgodnienia, tel. 501 376897

SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029

Pracująca para bez dzieci poszukuje bezpośrednio do 
wynajęcia domu, z samodzielną działką, na wynajem 
długoterminowy (minimum 2 lata), do 1400 zł, 
tel. 793 213 493

MELDUNEK, PESEL, UMOWA,Ok! Tel. 720 90 80 80

Para (300+/os), 1-osobowy (480+) tel. 577 88 69 88

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania ga-
zet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca w piątki, 
tel. 22 756 79 39 
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cena od 3 zł za słowo

Zamów 

ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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Ten Pyton pędzi 100 km/h!
GÓRA KALWARIA Supernowoczesny skuter, który w  poprzednią sobotę zwodowało na Wi-

śle piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, został nazwany na pa-

miątkę gada, poszukiwanego latem w naszej okolicy

 – Wcale nie traktujemy tej nazwy 
jako żart, ponieważ nasi ratowni-
cy byli bardzo zaangażowani w wie-
lodniowe poszukiwanie pytona ty-

grysiego, którego wylinkę znalezio-
no koło Gassów. Pracowali w dzień i 
w nocy – mówił podczas chrztu no-
wej jednostki Piotr Rytko, prezes 
piaseczyńskiego WOPR reagując 
na uśmiechy zebranych. –  Gdzie-
kolwiek pojawiliśmy się w Polsce na 
szkoleniu, wszyscy od razu kojarzy-
li nas z poszukiwaniem wielkiego 
gada – dodał. 

O sprzęt nie jest łatwo

 Skuter zwodowano obok tzw. 
tamy wojskowej w Górze Kalwa-
rii. Ponieważ waży ponad 300 kg na 
miejsce przyciągnięto go na przy-
czepce za toyotą hilux, którą ratow-
nicy otrzymali w ubiegłym roku. Za-
nim pływającą nawet z prędkością 
100 km/h yamaha dotknęła nur-
tów rzeki, jej kadłub wodą święco-
ną skropił ks. Łukasz Mazurek z 
miejscowego sanktuarium św. Sta-
nisława Papczyńskiego, a następ-
nie sowicie polała szampanem mat-
ka chrzestna, którą została Agniesz-
ka Pindelska, kierująca powiatowym 
wydziałem Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego. – Na piase-
czyńskie WOPR zawsze możemy li-
czyć, to są przyjaciele, którzy nigdy 
nie odmawiają pomocy, niezależ-
nie, czy pogoda jest dobra czy zła 
– chwaliła ubranych na czerwono 
wodniaków pani Agnieszka.
 O zakup skutera i osprzętu do 
niego woprowcy czynili starania od 
początku tego roku. Łącznie z urzę-
dów wojewódzkiego, marszałkow-
skiego i piaseczyńskiego starostwa 
udało im się pozyskać 69 tys. zł. – 
Chciałem podziękować WOPR-owi 
za tę inicjatywę, że po raz kolejny 
podjął się trudu zakupu sprzętu pod-
noszącego bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców. Dziękuję, że chcecie 
się rozwijać, aby naszym mieszkań-
cy byli bezpieczni. Wszystkim nam 
zależy, żeby Wisła żyła i bez was nie 
byłoby to możliwe – podkreślał wice-
starosta Arkadiusz Strzyżewski. 

 Najdłużej trwał zakup spe-
cjalnej deski-platformy do trans-
portu poszkodowanych za sku-
terem. – W ich produkcji wyspe-
cjalizowały się Stany Zjedno-
czone i Australia. Zeszło się, za-
nim firma, która wygrała prze-
targ na dostarczenie sprzętu 
ściągnęła platformę zza oceanu 
– tłumaczy Piotr Rytko. Ratowni-
cy w poprzednią sobotę nie kry-
li zadowolenia z nowego skutera. 
Tym bardziej, że silną, bo mającą 
180 koni mechanicznych jednost-
ką można hamować na wodzie.  
Skuter umożliwia błyskawiczną 
akcję ratunkową. – Musimy cały 
czas inwestować w sprzęt i szkolić 
się, aby dorównywać innym jed-
nostkom z systemu ratownictwa i 
z nimi współdziałać – przekonuje 
szef piaseczyńskiego WOPR. 

Największy problem to pijani

 Paweł Szczepański, wiceprezes 
jednostki przyznaje, że jeśli chodzi o 
wyposażenie, tutejsza jednostka ma 
cały czas zapóźnienia. – Nie mamy 
karetki wodnej, czyli łodzi z kabiną, 
którą moglibyśmy pływać w każdych 
warunkach, przewieźć ratowników i 
poszkodowanego tak, aby na nich 
nie padało. Brakuje nam też sprzę-
tu asekuracyjnego, abyśmy mogli in-
terweniować w najcięższych warun-
kach bez narażania życia – wylicza. 

Woprowcy przyznają też, że dogory-
wa drugi samochód jednostki, któ-
ry w tym roku kilkukrotnie odmówił 
posłuszeństwa. Ratownicy próbo-
wali pozyskać na zakup nowego do-
tację z resortu spraw wewnętrznych, 
ale bezskutecznie, a większych spon-
sorów jest jak na lekarstwo. 
 Przy tych wszystkich kłopotach 
ratownicy mówią, że mają wyjątko-
wo trudny sezon za sobą. – Prze-
pracowanych na wodzie rekordową 
liczbę godzin. Ze względu na ład-
ną pogodę i niski stan wody w Wi-
śle, bardzo dużo osób nad nią wy-
poczywało – podsumowuje Piotr 
Rytko. – Niestety, coraz większy 
problem u nas, jak i w całym kraju 
stanowią interwencje wobec osób, 
które wchodzą do wody po spoży-
ciu nadmiernej ilości alkoholu. Ta-
kich interwencji mieliśmy w tym 
roku kilkaset. Na szczęście nie do-
szło na naszym terenie do ani jed-
nego śmiertelnego wypadku nad 
wodą, choć w Polsce miniony se-
zon był bardzo tragiczny – doda-
je. Jednak ratownicy nie tylko pil-
nowali bezpieczeństwa kąpiących 
się w Wiśle. Samochodem jeździ-
li również na piaseczyńskie Górki 
Szymona, do Złotokłosu oraz Ba-
niochy, gdzie również były setki 
wypoczywających nad wodą. 

Piotr Chmielewski

A jakże, na chrzest Pytona ratownicy przygotowali tort 

Ratownicy podkreślają, 

że coraz większym problem 

są interwencje wobec osób, 

które wchodzą do wody po 

spożyciu nadmiernej ilości 

alkoholu. Takich interwencji 

w naszej okolicy WOPR miał 

kilkaset w tym roku

Horror przy cmentarzu 
komunalnym
PIASECZNO W rejonie nekropolii przy ul. Julianowskiej wczoraj pano-

wał niemiłosierny ścisk i chaos komunikacyjny. Mieszkańcy już mar-

twią się o to, co będzie działo się w tym miejscu 1 listopada

 – To jest jakiś koszmar, przy cmentarzu panuje kompletny chaos – irytuje się Czesław 
Kaczorowski, który we wtorek rano próbował zaparkować samochód w rejonie nekro-
polii. – Byłem z osobą niepełnosprawną i chciałem stanąć na jednym z miejsc przed bra-
mą główną. I co się okazało? Miejsca dla niepełnosprawnych były zajęte przez sprzeda-
jących chryzantemy i znicze. Dalej w kierunku Okulickiego też nie było żadnych wolnych 
miejsc, bo parkują tam samochody mieszkańcy znajdujących się naprzeciwko bloków.
 Niestety, podobnych głosów mieliśmy w ostatnim czasie więcej. Koniec koń-
ców, osoby odwiedzające groby bliskich parkują samochody po drugiej stronie 
Julianowskiej, co zwęża pas drogi i powoduje tworzenie się korków. Od wtorku 
ulicą nie jeździ już komunikacja publiczna. Jednak kierowców autobusów nikt o 
tym wcześniej nie poinformował. Przed południem na pętli przed główną bra-
mą cmentarza próbował wykręcić autobus linii 739. Przez moment było gorąco, 
bo cały plac został zastawiony zniczami i chryzantemami, które trzeba było w 
pośpiechu odsuwać. Z naszych informacji wynika jednak, że był to ostatni prze-
jazd autobusu do soboty, kiedy to wróci on na swoją normalna trasę. Przez naj-
bliższe dni 739 będzie jeździł wokół osiedla domków amerykańskich, a więc uli-
cami Julianowską, kawałkiem drogi 721, Przesmyckiego, Markowskiego, Chy-
liczkowską, Żeglińskiego, Przesmyckiego i dalej Markowskiego do drogi nr 721. 
– Samochody będą mogły parkować wzdłuż Julianowskiej – informuje Bogdan 
Krawczyk z gminnego wydziału infrastruktury i transportu publicznego. – Na 
pętli przed główną bramą cmentarza będzie odbywał się handel. 
 W rejonie cmentarza komunalnego od dawna występuje defi cyt miejsc parkin-
gowych. Mówi się o wprowadzeniu tam strefy płatnego parkowania, która zapewni-
łaby ich rotację, ułatwiając parkowanie. O budowie nowego parkingu nikt na razie nie 
myśli, bo zwyczajnie nie ma tam na niego miejsca. Wcześniej samochody parkowały 
także wzdłuż ulicy Okulickiego, ale po remoncie drogi nie ma już takiej możliwości.

Tomasz Wojciuk

Wyremontowaną ulicą Okulickiego będzie można dojechać 

do cmentarza komunalnego. Nie wolno będzie natomiast 

przy niej zaparkować

KONSTANCIN-JEZIORNA

1 i 2 listopada „elki” jak codziennie 
 W wyniku negocjacji władz gminy z warszawskim Zarządem Transportu 
Miejskiego, 1 i 2 listopada linie  L14, L15, L21, L42 będą kursowały jak w dni 
robocze.

PC
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