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Zatrzymano pijanych Polaka, Rosjanina i Chińczyka

Skradziono kolejną mazdę

Dwóch „nielegalnych” cudzoziemców

Pieniądze z włamań przegrywał na automatach

Porysowali dwa samochody

Zatrzymano podejrzanego o handel narkotykami

Ucieczka po alkoholu

 Kilka dni temu, mniej więcej w tym samym czasie, funkcjonariusze patro-
lujący drogi powiatu zatrzymali trzech pijanych kierowców, z których każdy 
miał w organizmie ponad promil alkoholu. W Habdzinie (gm. Konstancin-Je-
ziorna) wpadł jadący wężykiem Polak, w Baniosze (gm. Góra Kalwaria) – Ro-
sjanin, zaś w Łazach (gm. Lesznowola) – Chińczyk. Mimo że kierowcy są róż-
nej narodowości spotka ich podobna kara. Oprócz utraty prawa jazdy mogą 
nawet na 2 lata trafi ć za kratki.

 W niedzielę, w okolicach południa z ul. Jarząbka zniknęła czarna mazda 
CX-5 z 2012 roku o wartości około 55 tys. zł. Policja prosi o kontakt wszystkie 
osoby, które mogły widzieć moment kradzieży lub znają personalia złodziei. 

 Na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej straż graniczna za-
trzymała dwóch obywateli Chin w wieku 38 i 47 lat, którzy nie mieli pozwole-
nia na pobyt w Polsce. Aby uniknąć umieszczenia w ośrodku dla cudzoziem-
ców i deportacji mężczyźni zaproponowali funkcjonariuszom 4000 zł łapówki 
w zamian za odstąpienie od wykonywania czynności służbowych. To jednak 
tylko pogorszyło ich sytuację. O dalszym losie Chińczyków zdecyduje sąd.

 Nocą w Dolinie Służewieckiej policjanci z drogówki zatrzymali do kon-
troli osobowego fi ata. Za kierownicą siedział 45-letni Jarosław B., podejrza-
ny o kilkanaście włamań do fi rm i kradzież kilkudziesięciu tysięcy złotych. Z 
ustaleń policji wynika, że mężczyzna najczęściej działał pod osłoną nocy. W 
kominiarce i rękawiczkach wchodził do fi rm i zabierał kasetki z pieniędzmi. 
Potem szedł do lokali z automatami, gdzie przepuszczał znaczną część łupu. 
Podczas przeszukania jego domu kryminalni znaleźli sprzęt i narzędzia wy-
korzystywane podczas włamań. Jarosław B. przyznał się do popełnienia 15 
przestępstw i dobrowolnie poddał karze. Został objęty dozorem policyjnym. 
Grozi mu do 10 lat więzienia.

 W sobotę w rejonie ulicy Puszczyka w Zgorzale (gm. Lesznowola) ktoś 
porysował toyotę avensis. Straty oszacowano wstępnie na około 1500 zł. 
Miej więcej w tym samym czasie przy ul. Przemysłowej w Piasecznie został 
porysowany vw caddy (straty wyniosły tym razem około 500 zł). Nawet jeśli 
obydwa pojazdy były niewłaściwie zaparkowane, nic nie usprawiedliwia ta-
kich aktów wandalizmu. Policja poszukuje sprawców obydwu przestępstw.

 Policjanci z wydziału kryminalnego zapukali do drzwi 31-letniego miesz-
kańca gminy Piaseczno. Podczas przeszukania w walizce znajdującej się w 
szafi e, mundurowi znaleźli 216 gramów marihuany oraz 207 gramów różne-
go rodzaju narkotyków syntetycznych. Mężczyzna został zatrzymany i osa-
dzony w policyjnej celi. Dalsze czynności w tej sprawie doprowadziły rów-
nież do ustalenia kilku osób, którym 31-latek sprzedawał narkotyki. Męż-
czyzna usłyszał łącznie 6 zarzutów karnych, w tym także za rozprowadzanie 
środków odurzających.

 Do nietypowego zdarzenia doszło kilka dni temu na terenie Ursynowa. 
Kiedy kierowca zatrzymanego do kontroli terenowego suva „wydmuchał” po-
nad 0,3 promila alkoholu, odepchnął stojącą obok niego policjantkę, wsiadł 
do samochodu i jak gdyby nigdy nic odjechał. Podczas ucieczki porzucił sa-
mochód, a po chwili po auto zgłosił się jego kolega, twierdząc że to on siedział 
za kółkiem. Zarówno 41-letni Adam N., jak i 44-letni Wojciech M. zostali za-
trzymani. Pierwszy odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, uży-
cie siły fi zycznej wobec policjantki oraz jazdę po alkoholu, za co grozi mu kara 
do 5 lat więzienia. Drugi będzie tłumaczył się z utrudniania prowadzenia po-
stępowania karnego poprzez ukrywanie tożsamości sprawcy i przyjmowanie 
winy na siebie. Obaj mężczyźni wyrazili skruchę i przeprosili za swoje zacho-
wanie. Zostali objęci dozorem policyjnym, a o ich dalszym losie zdecyduje sąd.
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Karetka wjechała w ciężarówkę
GÓRA KALWARIA Do niecodziennego zdarzenia drogowego doszło w zeszły piątek w Gó-

rze Kalwarii. Karetka wyprzedzając jadące przed nią auta wjechała w ciężarówkę stoją-

cą na przeciwnym pasie ruchu

 - Karetką podróżowali dwaj ra-
townicy medyczni – mówi rzecz-
nik prasowy Falck Medycyna, Woj-
ciech Jóźwiak.  - Jechali „na sygna-
le” w pierwszym kodzie alarmowym 
na wezwanie do 64-letniego mężczy-
zny z podejrzeniem udaru mózgu.
 Siła uderzenia była tak duża, że 
ambulans od strony kierowcy dosłow-
nie wbił się pod ciężarówkę. Ulica Pi-
jarska została całkowicie wyłączona z 
ruchu. Na miejsce przyjechało łącz-
nie 6 zastępów straży pożarnej, w tym 
wojewódzka grupa operacyjna. 
 - Naszym zadaniem było odcią-
gnięcie ambulansu od ciężarówki 
oraz oswobodzenie kierowcy – opo-
wiada st. kpt Łukasz Darmofalski z 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Piasecznie. - W tym celu 
użyliśmy hydraulicznych rozpiera-
czy. Na szczęście okazało się, że kie-
rowca karetki nie odniósł większych 
obrażeń i gdy mu to umożliwiliśmy 
samodzielnie opuścił pojazd. 
 - Ratownicy odnieśli lekkie obra-
żenia (potłuczenia), niewymagające 
dłuższej hospitalizacji – potwierdza 
Wojciech Jóźwiak z Falck Medycyna. 
 Chwilę po wypadku sytuacja wy-
glądała jednak na tyle groźnie, że we-
zwano nie tylko karetkę pogotowia, ale i 
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego, który zabezpieczany przez 
straż pożarną wylądował na boisku 
w Górze Kalwarii. Ratownicy zosta-
li przewiezieni do szpitala na badania 
kontrolne, ale jak się dowiedzieliśmy 
szybko zostali wypisani do domów. 
 - Kierujący karetką został ukara-
ny mandatem karnym – dodaje nad-
kom. Jarosław Sawicki z Komen-
dy Powiatowej Policji w Piasecznie. 
Groźnie wyglądające zdarzenie, któ-
re spowodowało poważne utrudnie-
nia w ruchu ostatecznie zakwalifiko-
wano jako kolizję.

Adam Braciszewski

R E K L A M A

K O N D O L E N C J E



PIASECZNO

Teatr po 20tej
 W najbliższy wtorek w Domu Kultury w Piasecznie obejrzeć będzie moż-
na „Bajki Dla Dorosłych” - spektakl Teatru Po 20-stej (Wtorek Teatralny) au-
torstwa Joanny Wilińskiej, Feliksa Dereckiego i Andrzeja Nowickiego do sce-
nariusza i w reżyserii Ewy Kłujszo. Bilety w cenie 20 złotych dostępne są w 
sprzedaży od 12 marca. Początek o godzinie 20.

Tyl.
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„Bukaciak” skazany prawomocnie 
na 25 lat więzienia
POWIAT Sąd apelacyjny nie zgodził się na złagodzenie kary Rafałowi B. ps. „Bukaciak”. 

44-letni gangster spędzi w więzieniu 25 lat. Po 15 może ubiegać się o warunkowe, 

przedterminowe zwolnienie

 Grupa przestępcza, którą kiero-
wał Rafał B., trzęsła do 2013 roku 
południem Warszawy oraz gminami 
Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwa-
ria i Piaseczno. Gang, będący odła-
mem grupy mokotowskiej, specjali-
zował się w przestępstwach najcięż-
szego kalibru, jak przemyt i handel 
narkotykami, wymuszenia rozbójni-
cze, czerpanie korzyści z nierządu, 
rozboje, porwania, zabójstwa. Prze-
stępcy słynęli ze swojej bezwzględ-
ności. Sam „Bukaciak”, który dziś 
ma prawie 44 lata, spędził w wię-
zieniu ponad połowę życia, a czy-
ny których się dopuszczał, z czasem 
stawały się coraz bardziej brutalne. 

Wpadł w połowie 2013 roku

 Swoją przedostatnią odsiadkę za 
wymuszenia i rozboje Rafał B. za-
kończył latem 2010 roku. Po wyj-
ściu na wolność założył warsztat sa-
mochodowy pod Konstancinem-Je-
ziorną i przez chwilę wydawało się, 
że skończył z przestępczym proce-
derem. Były to jednak tylko pozo-
ry. W 2013 roku wraz z dwoma in-
nymi gangsterami trafił do aresz-
tu po próbie kolejnego wymusze-
nia rozbójniczego na innym prze-
stępcy odsiadującym wówczas wy-
rok. Kilka tygodni później w garażu 
na jednym z konstancińskich osie-
dli antyterroryści zlikwidowali na-
leżący do gangu arsenał, składają-
cy się z 26 sztuk broni oraz materia-
łów wybuchowych. Był to jednak do-
piero wierzchołek góry lodowej, a od 
tej chwili nad „Bukaciakiem” zaczę-
ły zbierać się czarne chmury. Nie po-
grążyły go jednak ofiary gangu, któ-
re bały się zeznawać, a jeden z naj-
bliższych współpracowników – Łu-
kasz A. ps. „Łuki”. To on w 2014 
roku wskazał śledczym tajemnicze 
groby w Dębówce nad Wisłą (gm. 
Konstancin-Jeziorna). Spoczywa-
li w nich Grzegorz Z. ps. „Pająk”, 
który został porwany w 2002 roku 
z dyskoteki w Chynowie i uśmierco-
ny łopatą oraz Grzegorz P. ps. „Pe-
kin” - ostatni raz widziany 19 mar-
ca 2012 roku (w jego głowie śledczy 
znaleźli dwie kule). O zabicie gang-
sterów został oskarżony „Bukaciak”. 
Rafał B. usłyszał w sumie aż 22 za-
rzuty i  - w obawie przed dożywo-
ciem – zaczął współpracować z or-
ganami ścigania.

15 lat to za mało

 W grudniu 2017 roku „Buka-
ciak” został skazany na 25 lat po-
zbawienia wolności. Zarówno 

obrońca gangstera, jak i prokura-
tor z Wydziału Zamiejscowego De-
partamentu do spraw Przestępczo-
ści Zorganizowanej i Korupcji Pro-
kuratury Krajowej wystąpili do sądu 

apelacyjnego o nadzwyczajne zła-
godzenie kary do 15 lat więzienia z 
uwagi na współpracę „Bukaciaka” 
z organami ścigania. 11 marca, tuż 
przed ogłoszeniem wyroku, proku-
ratura rozmyśliła się jednak, i chcia-
ła wycofać prośbę o niższy wyrok 
dla gangstera. Nie wpłynęło to jed-
nak na tok postępowania. Wyrok 

Sąd Apelacyjny w Warszawie ogło-
sił w czwartek 14 marca, podtrzy-
mując karę 25 lat więzienia i zali-
czając na jej poczet okres od wrze-
śnia 2013 roku, kiedy to przestępca 
trafił do aresztu. Sędzia Marzanna 
Piekarska-Drążek podkreśliła, że 25 
lat wiezienia zamiast dożywocia jest 
i tak wynagrodzeniem „Bukaciako-
wi” współpracy z organami ściga-
nia (jego współpraca z prokuratu-
rą została oceniona jako „ostroż-
na” i „zapobiegliwa”), a kara 15 lat 
pozbawienia wolności byłaby „nie 
do pogodzenia z zasadami sprawie-
dliwości”. Wyrok jest prawomocny. 
Po 15 latach Rafał B. może ubiegać 
się o warunkowe, przedterminowe 
zwolnienie.

KZ

Rafał B. został zatrzymany w 2013 roku. 

Od tego czasu przebywał w areszcie

Grupa konstancińska, którą 

kierował „Bukaciak” 

dopuszczała się przestępstw 

najcięższego kalibru

Powstanie centrum
dla seniorów
PIASECZNO Na ostatniej sesji rady miejskiej zmieniono plan zagospo-

darowania przestrzennego na działce przy ul. Szkolnej 18. To pierw-

szy krok ku temu, by w miejscu przedszkola powstało Centrum Aktyw-

ności Seniorów

 Od września Przedszkole nr 5 zostanie przeniesione do nowo otwartego 
Centrum Edukacyjno-Multimedialnego przy ul. Jana Pawła II. To stworzy możli-
wość na zagospodarowanie działki – tym razem nie pod kątem najmłodszych, 
lecz najstarszych mieszkańców Piaseczna. Gmina planuje budowę Centrum Ak-
tywności Seniorów, w którym znajdzie się dom dziennego pobytu dla seniorów 
wymagających wsparcia, z jadalnią, niewielką salą widowiskową, siłownią, po-
kojem odpoczynku, fryzjerem oraz salą do terapii indywidualnych.
 Znajdą tam swoje miejsce wszystkie organizacje senioralne (związki, fun-
dacje i stowarzyszenia). Popołudniami Centrum będzie otwarte dla klubu se-
niora oraz wszystkich aktywnych osób starszych. W budynku na parterze zo-
stanie zlokalizowana nowa fi lia biblioteki.
 – To będzie pierwszy tego typu obiekt w powiecie piaseczyńskim – cieszy 
się Krzysztof Kasprzycki, który jest opiekunem Piaseczyńskiej Rady Seniorów 
oraz pełni funkcję radnego powiatu. – Trzeba podkreślić, że idea powstania 
domu dziennego pobytu zrodziła się w radzie seniorów. Cieszę się, że może-
my odpowiadać na zapotrzebowania najstarszych mieszkańców naszej gminy.
 Krzysztof Kasprzycki zwraca również uwagę na świetną lokalizację plano-
wanego obiektu.
 – Centrum Aktywności Seniorów będzie znajdować się w części miasta, 
w której mieszka bardzo dużo osób starszych. Łatwo też będzie do obiektu 
dojechać – mówi opiekun rady seniorów. – Dodatkowo cieszy pełne zieleni 
otoczenie budynku, które w ramach inwestycji zostanie na nowo zagospo-
darowane. Chcemy by w ogrodzie powstała duża wiata z zadaszeniem, która 
umożliwi organizowanie imprez na świeżym powietrzu, również dla okolicz-
nych mieszkańców.
 Kiedy obiekt powstanie? – Myślimy o perspektywie 3-4 letniej – mówi 
ostrożnie Krzysztof Kasprzycki. – Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidziane-
go jeszcze w tym roku zrobimy przetarg na dokumentację projektową, a rada 
miejska zabezpieczy środki fi nansowe w przyszłorocznym budżecie.

Adam Braciszewski

PIASECZNO

Rusza EFFKA
 Już w najbliższy czwartek w Domu Kultury w Piasecznie rusza kolejna EF-
FKA - Festiwal Małych Form Teatralnych. EFFKA to konfrontacja dorobku ze-
społów teatralnych  oraz inspirowanie młodych ludzi do pracy nad małą for-
mą sceniczną. Wszyscy, którzy pragną pokazać swoje spektakle, chcą oglądać 
przedstawienia innych, zawrzeć nowe znajomości i przyjaźnie, uczyć się, zo-
baczyć jak wiele różnorodności kryje się pod nazwą Teatr, znajdą to podczas 
festiwalu. Przez trzy dni trwania wydarzenia na scenie Domu Kultury  swoje 
spektakle zaprezentują dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne z całej Pol-
ski. Prezentacje teatralne odbywać się będą w czterech kategoriach: 28 mar-
ca - czwartek EFFCIA przedszkolna (kategoria jest przeglądem, nie konkur-
sem), 29 marca - piątek EFFKA dziecięca - (uczniowie szkoły podstawowej), 
Kategoria: klasy 1-4, Kategoria: klasy 5-8 i 30 marca - sobota EFFKA młodzie-
żowa - (młodzież ze szkół ponadpodstawowych, studenci). Wstęp wolny.

Tyl.
R E K L A M A
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Rozmawiali o mieście przyszłości
PIASECZNO Kilka dni temu w siedzibie fi rmy Dacpol przedsiębiorcy działający na tere-

nie gminy spotkali się z burmistrzem Danielem Putkiewiczem i jego zastępcą Rober-

tem Widzem. Celem spotkania było poznanie się, ale także przedstawienie koncepcji i 

oczekiwań dotyczących rozwoju miasta

 Spotkanie zorganizował prezes i 
założyciel Dacpolu Adam Sitnik, któ-
ry osobiście powitał zaproszonych go-
ści. - Pomyślałem, że powinniśmy się 
lepiej poznać, bo wspólnie kształtuje-
my pewien krajobraz miasta i gminy – 
mówił. - To powszechna praktyka, że 

przedsiębiorcy współpracują z lokal-
nymi władzami, wspierają się i dbają 
o rozwój danego terenu. 
 Następnie głos zabrał burmistrz 
Daniel Putkiewicz, który zaznaczył, 
że od początku wraz ze swoimi współ-
pracownikami analizował potencjał 
Piaseczna, zastanawiając się co zro-
bić, aby w mieście wszystkim żyło się 
lepiej. - Zależy nam, aby w Piasecz-
nie było dużo miejsc pracy, bo dzięki 
temu nasi mieszkańcy nie będą musie-
li dojeżdżać do Warszawy – oznajmił. 
- Chcemy też zachować strefy działal-
ności gospodarczej. Jedną z nich jest 
obszar Laminy, choć występuje tu 
duża presja urbanistyczna.
 Burmistrz wymienił czynniki, 
które wpłyną w przyszłości na po-
prawę komunikacji, ale także na 
zmianę charakteru miasta. - Klu-
czowe jest dla nas wybudowanie tra-
sy S7, na którą będziemy mogli prze-
kierować ruch samochodów - wy-
jaśniał. -  Najważniejszy jest w tej 
chwili łącznik między Piasecznem, a 
węzłem w Nowej Iwicznej. 
 Mówiąc o najpilniejszych po-
trzebach i inwestycjach podkreślił, 
że tereny wiejskie cały czas się urba-
nizują, a mieszkańcy oczekują od-
powiedniej infrastruktury, co bar-
dzo dużo kosztuje. - Często braku-
je nam przez to pieniędzy na inne 
aktywności – dodał. - Aby szyb-
ciej się rozwijać, stworzyliśmy więc 
w urzędzie pion innowacji. Chcemy 
pchnąć Piaseczno na nowe tory, tak-
że z udziałem przedsiębiorców. 

Piaseczno jutra

 Wiceburmistrz Robert Widz 
na zarzuty, że miasto nie inwestu-

je w teren po Laminie, przypomniał 
że niedawno zostało poprawione 
skrzyżowanie Puławskiej z Okulic-
kiego, a sama Okulickiego jest obecnie 
przebudowywana. Uczestnicy spotka-
nia mogli także usłyszeć wizję dotyczą-
cą Piaseczna przyszłości. W 2022 roku 
miasto ma mieć jeszcze bardziej rozwi-
niętą sieć transportu publicznego. Być 
może powstanie także linia tramwa-
jowa wzdłuż Puławskiej, łącząca je z 
Warszawą. W Piasecznie ma być jesz-
cze więcej przestrzeni publicznej wy-
sokiej jakości i więcej usług, dzięki cze-
mu mieszkańcy będą chętniej spędzali 
tu czas. - Musimy też tworzyć obiekty 
użyteczności publicznej, takie jak duża 
hala widowiskowa – dodał Daniel Put-
kiewicz. - Ulepszając sieć transportu 
publicznego możemy z kolei poprawić 
klimat dla prowadzenia biznesu.

Strefowanie przestrzeni publicznej

 Wiceburmistrz Robert Widz roz-

toczył wizję nowej technologicz-
nej dzielnicy Piaseczna. - Chcemy 
przyciągać nowych przedsiębiorców 
i nowe technologie – mówił. Do-
dał, że podoba mu się zamysł dziel-
nic (kwartałów), w których obok 
mieszkaniówki będą funkcjonowały 
m.in. usługi i ogólnodostępne tere-
ny publiczne. Jeden z przedsiębior-
ców stwierdził, że pieniądze wpła-
cane do budżetu gminy przez fir-
my są ogromne, a na terenie Laminy 
niewiele się zmieniło. - Trzeba dać 
możliwość szerszej działalności na 
tym obszarze, zainwestować w in-
frastrukturę – mówił. - Teraz się on 
dekapitalizuje, a jego potencjał nie 
jest w pełni wykorzystywany. - Pań-
stwa pieniądze są inwestowane na 
terenie całej gminy – tłumaczył Da-
niel Putkiewicz. - Musimy spełniać 
życzenia ludzi. Trzeba przekonać 
ich, że ta strefa jest im potrzebna. 

Tomasz Wojciuk

Burmistrz Daniel Putkiewicz opowiadał m.in. o priorytetach 

komunikacyjnych na najbliższe lata

Jak się okazuje, mieszkańcy 

i przedsiębiorcy często mają 

zupełnie inne oczekiwania

Odsłonięto Ławeczkę 
Niepodległości
LESZNOWOLA We wtorek przed sesją rady gminy odbyła się uroczystość 

odsłonięcia „Ławeczki Niepodległości”, która już w grudniu ubiegłego 

roku stanęła przed urzędem w Lesznowoli

 Lesznowola, jako jedna ze 146 gmin została laureatem konkursu Ministra 
Obrony Narodowej pt. „Ławka Niepodległości dla samorządów”. Na budo-
wę ławeczki upamiętniającej tradycję, chwałę i sławę polskiego oręża gmina 
otrzymała 35 tys. zł dotacji.
 Ławka jest obiektem multimedialnym, wyposażonym w bezprzewodowy 
internet, dwa złącza USB oraz oświetlenie z czujnikiem zmierzchu. Jest nośni-
kiem treści edukacyjnych, odtwarza nagrania dotyczące tradycji oręża pol-
skiego, wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, 
a także „opowiada” historię „małych ojczyzn”.
 Osoby, które na niej usiądą mogą m.in. odsłuchać fragmentu wspomnień 
mieszkańca gminy, por. Janusza Kaźmierczaka – żołnierza Armii Krajowej 
o pseudonimie „Janusz”.
 – Jestem niezwykle wzruszony, że znalazłem się tutaj na tak uhonorowa-
nym miejscu a także z tego powodu, że został upamiętniony mój głos – po-
wiedział por. Janusz Kaźmierczak, który był gościem honorowym uroczysto-
ści. – To wielki zaszczyt dla mnie i dla mojej rodziny. Taka okoliczność jak dzi-
siaj pozwala nam przypomnieć okres okupacji oraz wielkiej walki i ofi arno-
ści ludzi, którzy stawiali opór, tworzyli konspirację, a jak wybuchło powstanie 
w miarę możliwości walczyli na tym terenie.
 Przecięcia symbolicznej wstęgi na ławeczce dokonali: por. Janusz Kaź-
mierczak, wójt Lesznowoli Maria Jolanta Batycka-Wąsik oraz przewodniczą-
ca rady gminy Bożenna Korlak.

AB
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Klub fi lmowy Rewers
 W czwartek 28 marca Klub Filmowy Rewers zaprasza na fi lm Roma-
na Polańskiego pt.  Nóż w wodzie”. Wydarzenie odbędzie się w Bibliote-
ce Publicznej w fi lii w Józefosławiu (ul. Julianowska 67A). Gościem specjal-
nym będzie dziennikarka radiowa i telewizyjna Karolina Korwin Piotrowska.                                   
Początek o godzinie 18. Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

Tyl.

R E K L A M A

PRAŻMÓW 

Pierwszy krok ku oczyszczalni
 Podczas ostatniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czę ś ci wsi Ustanó w. 
W uchwale istnieje zakaz lokalizacji przedsię wzię ć  mogą cych znaczą co oddziaływać  
na ś rodowisko, z dopuszczeniem budowy oczyszczalni ś ciekó w. 
 - Dziękuję w imieniu mieszkańców – zwrócił się do radnych po przepro-
wadzonym głosowaniu wójt Jan Adam Dąbek. - Mam nadzieję, że w  przy-
szłości nie będziemy płacić tak drogo za ścieki.
 Aktualnie gmina Prażmów korzysta z oczyszczalni w Wólce Kozodaw-
skiej na mocy umowy popisanej z Piasecznem.

AB
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Mieszkaniec: zostałem pobity
przez policjantów!
PIASECZNO Marek Makara utrzymuje, że 9 marca został zmaltretowany przez  dwóch 

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, ponieważ nie chciał oddać 

im dwóch telefonów komórkowych. W tej sprawie trwa już postępowanie wyjaśniające

 Marek Makara jest znajomym 
Cezarego R., który kilkanaście dni 
temu porwał w Białymstoku swoją 
córeczkę Amelkę i jej mamę. - Cza-

rek nie będzie odpowiadał za po-
rwanie, bo to było jego dziecko i o 
żadnym porwaniu nie może tu być 
mowy – utrzymuje Marek Maka-
ra. - Będzie odpowiadał za przetrzy-
mywanie córki i jej mamy wbrew ich 
woli. Ja w tej sprawie pełniłem rolę 
nieoficjalnego mediatora. Przekazy-
wałem informacje, które otrzymy-
wałem od Czarka najpierw policji, a 
później mediom.

Zaprosili go na przesłuchanie

 Kiedy już wszystko się skończy-
ło i przetrzymywane mama z córką 
odzyskały wolność, Marek Makara 
został poproszony o złożenie wyja-
śnień. - Komenda Wojewódzka Poli-
cji w Białymstoku chciała, abym od-
powiedział w charakterze świadka 
na kilka pytań w siedzibie Komen-
dy Powiatowej Policji w Piasecznie 
– wyjaśnia mężczyzna. - Udałem się 
tam w sobotę 9 marca po południu. 
 Marek Makara twierdzi, że prze-
słuchanie trwało około 5 godzin. 
Przekonuje, że kiedy chciał już opu-
ścił komendę, funkcjonariusze nie 
pozwolili mu wyjść twierdząc, że 
jest jeszcze jedna sprawa do wyja-
śnienia. - W tym momencie policjan-
ci pierwszy raz przekroczyli swoje 
uprawnienia, bo zaczęli przetrzymy-
wać mnie w komendzie wbrew mo-
jej woli – wskazuje mężczyzna. - Po 
około 15 minutach do pokoju wszedł 
oficer dyżurny i poprosił, abym od-
dał dwa telefony komórkowe, któ-
re mają stanowić dowód w spra-
wie. Było to kolejne naruszenie pra-
wa. Przypominam, że miałem sta-
tus świadka i byłem nietykalny. Za-
trzymanie materiałów dowodowych 
jest legalne tylko w przypadku osób 
oskarżonych lub podejrzanych.
 Mężczyzna twierdzi, że gdy od-
mówił wydania telefonów, policjan-
ci postanowili odebrać je siłą. - Wy-
kręcili mi ręce, zakuli w kajdanki i 
rzucili na biurko – opowiada Marek 
Makara. - Do dziś boli mniej żebro 

i tył pleców. Mam otarcia, guza na 
nadgarstku i liczne krwiaki. Oczy-
wiście straciłem telefony, w pamię-
ci których miałem także dowody do-
tyczące innych toczących się spraw 
oraz materiały świadczące o nie-
winności Cezarego R. Po wszystkim 
usłyszałem, że nie mam zarzutów i 
jestem wolny. Na miejsce wezwano 
też karetkę pogotowia, aby ratowni-
cy sprawdzili, czy wszystko ze mną 
w porządku.

Złożył skargę na działanie policji

 Następnego dnia mężczyzna udał 
się do szpitala MSWiA w Warsza-
wie na badania. Na miejscu stwier-
dzono liczne urazy powierzchow-
ne obejmujące różne okolice ciała. 
Dzień później zlecił obdukcję, która 
pokrywa się z rozpoznaniem szpital-

nym. - 11 marca złożyłem zawiado-
mienie na policji dotyczące przekro-
czenia uprawnień przez funkcjona-
riuszy oraz zgłosiłem kradzież tele-
fonów – mówi. - Powiadomiłem też 
o wszystkim Prokuraturę Krajową. 
Wskazałem, że telefony zostały mi 
odebrane po to, aby pozbyć się dowo-
dów świadczących o niewinności Ce-
zarego R. Myślę, że funkcjonariusze 
będą chcieli usunąć także ślady mo-
jej współpracy z policją w tej sprawie. 
 Poprosiliśmy o skomentowa-
nie incydentu przez Komendę Po-
wiatową Policji w Piasecznie. - Po-
twierdzam, że ten pan złożył skargę 
– mówi nadkom. Jarosław Sawicki, 
rzecznik prasowy jednostki. - Nasz 
zespół kontroli prowadzi obecnie 
czynności wyjaśniające. 

TW

Najbardziej ucierpiała prawa ręka pana Marka, 

na której ma gigantycznego krwiaka

Marek Makara twierdzi, 

że piaseczyńscy funkcjona-

riusze byli agresywni 

i brutalni oraz że przekroczyli

 swoje uprawnienia

Powstanie park 
w Zamieniu
LESZNOWOLA Radni wyrazili zgodę na nabycie przez gminę prawa do 

użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej w Zamieniu

 Zabudowana działka o powierzchni ponad 6000 tysięcy metrów kwadra-
towych należąca do Skarbu Państwa zostanie nabyta na wieczne użytkowa-
nie przez samorząd Lesznowoli od spółki deweloperskiej Lesznowola. Miej-
sce gdzie dziś znajduje się m.in. zdewastowany budynek po dawnym spichle-
rzu oraz dwa zbiorniki wodne zostanie w przyszłości przez gminę zagospoda-
rowany, tworząc przestrzeń parkową dla mieszkańców. Za pozyskaną działkę 
gmina zapłaci jedynie 20 tys. zł netto.
 - Pozyskanie tego terenu ma na celu zapewnienie miejsca rekreacji dla 
mieszkańców Zamienia – cieszy się radny Marcin Kania.

AB
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Spotkanie z podróżniczką
 W sobotę 23 marca w Klubie Kultury w Woli Gołkowskiej (ul. Jemioły 11) 
odbędzie się  spotkanie z podróżniczką Iwoną Dąbrowską.
 - Podróże to dla mnie przede wszystkim radość z odkrywania piękna 
świata – mówi Iwona Dąbrowska. - Dlatego nie jest tak ważne, do jak bardzo 
odległej krainy docieram. Choć byłam rzeczywiście daleko – na Ziemi Ogni-
stej i w Indonezji, to jednak uważam, że wyjazd do nieznanego zakątka Pol-
ski czy Europy może przynieść równie dużo przyjemności. Rzecz w tym by 
umieć dostrzec i podziwiać to, czego w codziennym pędzie nie zauważamy. 
A każda podróż dostarcza do tego nieograniczenie wiele okazji.
 O godzinie 16 Iwona Dąbrowska opowie o swojej podróży do Portugalii. 
Wstęp wolny.

Tyl.

R E K L A M A

R E K L A M A

PIASECZNO

Popłyniemy kajakami na spotkanie wiosny
 W najbliższą sobotę 23 marca, w ramach poszukiwania wiosny odbędzie 
się inauguracyjny spływ kajakowy Jeziorką. Zbiórka o godzinie 12.00 w por-
cie kajakowym Stadion Miejski GOSiR Piaseczno ul. 1 maja 16. Trzygodzin-
ny spływ trasą Głosków – Port Stadion GOSiR zakończy się ciepłą herbatą, a 
dla chętnych także sauną. Rezerwacja kajaków pod numerem 501-088-080. 
Organizatorem spływu jest fi rma „Kajakkajaki”.

AB
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Poczta nieprzyjazna 
dla niepełnosprawnych
GÓRA KALWARIA Niepełnosprawni nie mają dostępu do urzędu pocztowego przy ul. Kal-

waryjskiej 14. Mogą liczyć na pomoc pracowników placówki, ale nie w przypadku od-

bioru listu poleconego, wymagającego podpisu. Aby podpisać trzeba wejść do urzę-

du. Po stromych schodach na wózku, nie jest o to możliwe
 – Rok temu przeprowadziłam się 
w okolice Góry Kalwarii – opowia-
da niepełnosprawna Joanna, która 
cierpi na zanik mięśni. – Moja miej-
scowość podlega pod Pocztę Pol-
ską w Górze Kalwarii. Kilka miesię-
cy znosiłam cierpliwie warunki w ja-
kich muszę odbierać korespondencję 
z poczty. Ale ostatnio czara goryczy 
się przelała, ponieważ w momencie 
kiedy chciałam odebrać list poleco-
ny, okazało się że nie mogę ponie-
waż trzeba wejść do środka aby pod-
pisać się na tablecie. Gdyby nie było 
ze mną męża listu poleconego bym 
nie odebrała.
 Pani Joanna w miarę możliwości 
chce być osobą samodzielną, któ-
ra bez proszenia o pomoc najbliż-
szych może poradzić sobie, choć-
by z tak pozornie prostą czynnością 
jak odebranie korespondencji. Nie-
stety placówka pocztowa przy uli-
cy Kalwaryjskiej nie jest przyjazna 
niepełnosprawnym. Na filmie za-
mieszczonym na Youtube widzimy 
jak pani Joanna za pomocą znisz-
czonego przycisku zlokalizowanego 
pod schodami sygnalizuje potrzebę 
pomocy pracowników poczty. Nie 
ma żadnego zadaszenia chroniące-
go niepełnosprawnych przed złymi 
warunkami atmosferycznymi, woda 

sączy się z nieszczelnej rynny. Obra-
zu nędzy i rozpaczy dopełnia mar-
twy gołąb, który rozkłada się leżąc 
między schodami a ścianą.
 – Taka osoba jak ja, mająca bar-
dzo mocno obniżoną odporność jest 
narażona na bardzo poważne kon-
sekwencje zdrowotne – mówi Joan-
na. – W tej chwili po ostatniej wizy-
cie na poczcie jestem dosyć mocno 
przeziębiona. Ostatnio przez Polskę 
przechodzą wichury i ulewne desz-
cze, a ja w takich warunkach muszę 
odbierać na poczcie koresponden-
cję. Kiedy odbieram ją wieczorem, 
w miejscu przycisku jest tak ciemno, 
że muszę oświecać sobie telefonem, 
aby wyjąc awizo i dowód osobisty. 
Kiedy korespondencję odbieram 
zimą po oczekiwaniu około 10 mi-
nut na mrozie, moje mięśnie których 
w zasadzie w ogóle nie mam, całko-
wicie odmawiają mi posłuszeństwa.
Nasza Czytelniczka zaznacza, że 
pracownicy poczty są zawsze bar-
dzo mili i pomocni. Ma żal do pocz-
ty jako instytucji, która nic nie robi 
by budynek dostosować dla klien-
tów z niepełnosprawnościami, osób 
starszych czy mam z małymi dzieć-
mi w wózkach.
 – Sukcesywnie staramy się do-
stosowywać placówki pocztowe w 

trakcie przeprowadzanych remon-
tów do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, czy matek z małymi dziećmi 
montując podjazdy – otrzymaliśmy 
informację z biura prasowego Pocz-
ty Polskiej. – Budynek, w którym 
zlokalizowany jest urząd nie jest jed-
nak własnością Poczty Polskiej.
– Zapraszamy klientkę do złożenia 
wniosku na ręce listonosza z na-
szej placówki Góra Kalwaria o ob-
jęcie jej udogodnieniami z uwagi na 
konieczność poruszania się na wóz-
ku – zachęca Biuro Prasowe Pocz-
ty. – Wniosek umożliwia korzystanie 
z usług pocztowych na szczególnych 
zasadach. Listonosz doręcza do rąk 
własnych przesyłki nawet niereje-
strowane, które zwyczajowo wrzuca 
się do skrzynek oddawczych. Nie po-
zostawia awiz na przesyłki rejestro-
wane, doręcza je do drzwi do skut-
ku. Pełnomocnictwo można wypeł-
nić i podpisać w domu – informuje 
Poczta Polska i dodaje, że takie udo-
godnienie przysługuje tylko osobom 
niepełnosprawnym. Niestety matki z 
wózkami muszą sobie ze stromymi 
schodami na kalwaryskiej poczcie 
radzić we własnym zakresie.  

Adam Braciszewski

Sportowe podsumowanie roku
 W sobotę 16 lutego odbyła się V w historii Gminy Lesznowola Gala Sportu. Podczas uroczystości nagrodzono najlepszych sportowców i kluby sporto-
we działające na terenie gminy.

 Galę Sportu, podobnie jak w po-
przednich latach, zorganizowano 
w Centrum Edukacji i Sportu w My-
siadle - siedzibie organizatora tego 
wydarzenia, czyli Centrum Sportu 
w Gminie Lesznowola. Uroczystość 
miała bardzo widowiskową oprawę 
i zgromadziła wielu znakomitych 
gości z różnych środowisk. Nagrody 
dla najlepszych sportowców wręcza-
li m.in. olimpijczycy Edward Skorek 
i Erwina Ryś-Ferens,  wicepremier 
i maratończyk - prof. Grzegorz Ko-
łodko oraz gospodyni wydarzenia 
– Wójt Maria Jolanta Batycka-Wą-
sik. Pamiątkowe statuetki otrzyma-
li uczniowie, kluby sportowe oraz  
utytułowani sportowcy mieszkają-
cy na terenie gminy. Dzieciom i mło-
dzieży z lesznowolskich szkół, które 
odebrały statuetki za wysokie osią-
gnięcia sportowe na szczeblu mię-
dzypowiatowym i wojewódzkim 

w roku szkolnym 2017/2018, na sce-
nie towarzyszyli dyrektorzy szkół  
oraz nauczyciele wychowania fi-
zycznego. 
 Przyznano także dwie nagro-
dy honorowe. Wyróżnienia dla osób 
zasłużonych dla rozwoju sportu na 
terenie gminy Lesznowola i wkład 
w rozpowszechnianie kultury fizycz-
nej i sportu wśród dzieci i młodzie-
ży otrzymali pośmiertnie: Jerzy Bo-
guta - założyciel i prezes klubu pił-
karskiego FC Lesznowola oraz wie-
loletnia Sekretarz Gminy - Mariola 
Uczkiewicz-Kampczyk. 
Galę prowadził znany dziennikarz 
sportowy Piotr Dębowski, zaś opra-
wę artystyczną wydarzenia zapew-
nili finaliści programów Mam Ta-
lent i The voice of Poland. 

Agnieszka Adamus

UG Lesznowola 

Wyróżnienia dla zasłużonych

sportowców  z gminy Lesznowola:
• Michalina Tokarska – piłka siatkowa 
• Adrian Kociszewski - pływanie 
• Michał Otręba - strzelectwo 
• Zuzanna Rudenko - koszykówka 
• Jakub Salomonowski - biegi 
• Drużyna Seniorów Klubu Spor-
towego Walka Kosów za awans do 
A klasy rozgrywek Mazowieckiego 
Związku Piłki Nożnej

Dzieci i młodzież, które w 2018 

roku otrzymały stypendium 

sportowe Wójta Gminy Leszno-

wola za osiągnięcie bardzo wyso-

kich wyników sportowych 

• Zuzanna Bieńko – piłka siatkowa
• Emil Biolik – rowerowa jazda na
 orientację
• Maja Cieśla – kolarstwo
• Bronisława Dąbek - taniec
• Adrianna Fijałkowska - taniec
• Barbara Glen - judo
• Ignacy Jakubowski - taniec
• Natalia Kazubek – piłka siatkowa
• Maja Kazubek – piłka siatkowa
• Mateusz Kuśnierkiewicz - taniec

• Konrad Lichowski - koszykówka
• Kacper Łeska - kickboxing
• Ida Palęcka – skoki na trampolinie
• Stanisław Palęcki – skoki na 
 trampolinie
• Tomasz Rąpała - pływanie
• Maria Rejchel - taniec
• Juliusz Rózga - pływanie
• Aleksandra Smolarczyk - koszy-
 kówka
• Fabienne Wiśniewska - taniec
• Xawier Wiśniewski – taniec
• Patryk Zakrzewski – Kung Fu/Wushu  

P R O M O C J A

PRAŻMÓW 

Bądą tańsze bilety
 Prażmów skorzysta z warszawskiej oferty „Warszawa +”, dzięki której miesz-
kańcy będą mogli korzystać z tańszych biletów ZTM. Samorząd będzie dopła-
cał do cen biletó w długookresowych – 30 i 90 – dniowych. Szacowany koszt do-
płat przez gminę  Praż mó w wynosiłby ok. 80 tys. zł rocznie. Dla mieszkańców 
cena biletu dwustrefowego imiennego 30-dniowego spadnie ze 180 zł do 150 
zł (ulgowego z 90 zł do 75 zł). W przypadku biletu na drugą strefę ze 110 zł do 82 
zł (ulgowy z 55 zł do 41 zł). Za 90 dniowy (1+ 2 strefa) zamiast 460 zł mieszkań-
cy zapłacą 390 zł (ulgowe potanieją z 230 zł do 195 zł). Bilet 90-dniowy na drugą 
strefę będzie kosztował 237 zł zamiast 280 zł (ulgowy 118,50 zł zamiast 140 zł).
 Uprawnienie do dopłat bę dzie przysługiwało na podstawie spersonalizowa-
nej karty zbliż eniowej. Warunkiem niezbę dnym do wydania karty mieszkań com 
gminy jest zamieszkiwanie na jej terenie oraz rozliczanie podatku dochodowe-
go od osó b fi zycznych w Urzę dzie Skarbowym w Piasecznie.
 - Chcemy by tańsze bilety dla mieszkańców zostały wprowadzone już 1 
kwietnia – mówi wójt Jan Adam Dąbek. - I to nie jest żarty primaaprilisowy – do-
daje z uśmiechem.

AB

- Gdyby nie było ze mną męża listu poleconego bym 

nie odebrała - skarży się Pani Joanna która 

ma bardzo ograniczony dostęp do poczty



Piękne włosy na wiosnę
Wiosna tuż tuż. Jeszcze spotyka nas huśtawka, na zmianę zimne i gorące powietrze. 

Zimne i mroźne na dworze, a gorące i suche w pomieszczeniach. Nasze włosy i skó-

ra tego nie lubią. Twarz zwykle smarujemy kremem, ale co z włosami? Na zniszczone 

warunkami atmosferycznymi i zabiegami fryzjerskimi włosy proponujemy laminację 

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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Trzeba być trochę świrem
PIASECZNO Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno już po czwarty uczciła Dzień Ko-

biet okolicznościowym wydarzeniem - Piaseczyńskim Miastem Kobiet. Tym razem w sali  

Domu Kultury gościem była Katarzyna Bonda – znana pisarka, dziennikarka i scenarzystka

 Bezpłatne wejściówki na wyda-
rzenie rozeszły się wprawdzie bły-
skawicznie, ale mimo to – zapew-
ne z powodu nie najlepszej pogody 
– ośrodkowa sala wypełniła się pu-
blicznością tylko w połowie. Ci co 
nie przyszli, z pewnością mają cze-
go żałować. Katarzyna Bonda udo-
wodniła bowiem, że ciekawe są nie 
tylko jej książki, ale sama jest rów-
nież osobą o oryginalnym stylu by-
cia, spojrzeniu na świat, a do tego 
cechuje ją duże poczucie humoru.

Nikt normalny nie pisze książek

 Spotkanie z pisarką poprowadzi-
ła Renata Sowińska. Bohaterka wie-
czoru, okrzyknięta swego czasu kró-
lową polskiego kryminału, rozpoczę-
ła od złożenia życzeń wszystkim pa-
niom z okazji Dnia Kobiet i powita-
nia swoich fanów. Jak się okazało, 
jedna z czytelniczek przyjechała na 
to spotkanie specjalnie z Łodzi.
 - Nigdy nie pracowałam tak jak 
pracują normalni ludzie – przy-
znała na wstępie Katarzyna Bon-
da. - Zawsze robiłam rzeczy misyj-
ne, w które wierzyłam i tak jest też 
z książkami. Myślę, że to jest duży 
luksus mieć takie życie. Kiedy ja 
zaczynałam pisać kryminały, ko-
biety nie garnęły się do tego gatun-
ku. Nie było na to mody i wydawcy 
bali się kontraktować takie powie-
ści. Dzisiaj jest inaczej – wychodzi 
mnóstwo książek i to się bardzo 
mocno rozwinęło.
 Pisarka wspomniała, że na wy-
danie swojej pierwszej publikacji 
czekała kilka lat. 
 Następnie poruszane były, mię-
dzy innymi, kwestie jej białoruskie-
go pochodzenia.
 - Zawsze miałam pewne po-
czucie inności i może dlatego piszę 
książki – zdradziła Katarzyna Bon-

da. - Bo musicie zrozumieć, że żeby 
to robić trzeba być trochę świrem. 
Nikt normalny nie pisze książek. Na 
co dzień chodzę w dresie i zajmuję 
się pracą. Boję się, że mogę tu coś 
powiedzieć o nowej książce, ale nie 
mogę tego zrobić.
 Interesujące było również opo-
wiadanie o tym co pisarka uważa za 
piękne. Otóż dla niej, „dziewczyny 
z puszczy”, najbardziej pociągająca 
jest rzeczywistość industrialna – np. 
widok kominów. Sporo czasu po-
święconego było również rozważa-
niom nad ogólnym sensem istnienia 
książek i ich rolą w życiu człowieka. 

Jestem jedynie anteną

 Generalnie rozmowa dotyczyła 
jednak głównie tajników pisania.
 - Wierzę, że historie są w powie-
trzu i ich nie wymyślam, a jestem je-
dynie taką anteną, która je odbiera – 
wyznała autorka. - Najważniejsze by 
je znaleźć i przetworzyć. Książki są 
karmą dla ducha. Gdy jakąś czyta-
my, to znajdujemy się właściwie po-
między światami – w takiej szczeli-
nie, do której bardzo trudno dosię-

gnąć i do niej trafić. Literatura wła-
śnie po to jest.
 Autorka zdradziła także, że pra-
cuje właśnie nad nową książką i kto 
wie – być może jej akcja rozegra się 
właśnie w Piasecznie. 
 Do pisania każdego kolejnego 
dzieła podchodzi holistycznie. 
 - Zawsze jest szersza historia, 
która mnie interesuje – mówiła Ka-
tarzyna Bonda. - Wszystko zale-
ży od tego w jakim momencie życia 
akurat jestem. Czasem wychodzi to 
lepiej, czasem gorzej. Zawsze znaj-
dę sobie kogoś z kim mogę poroz-
mawiać, a ludzie chętnie mi wszyst-
ko opowiadają.
 Przyznała też, że nienawidzi robić 
dokumentacji do swoich powieści.
- To jest męczące – wyznała. - W 
moim wieku chciałabym być już nor-
malną pisarką, która siedzi w domu i 
tłucze w ten komputer.
 Na zakończenie był czas na py-
tania od publiczności, a każdy chęt-
ny mógł zakupić książkę, zdobyć au-
tograf i porozmawiać chwilę z Kata-
rzyną Bondą.

Grzegorz Tylec

Katarzyna Bonda gościła w Domu Kultury w Piasecznie

R E K L A M A
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Rozwój monitoringu 
w porozumieniu z mieszkańcami 
GÓRA KALWARIA W zeszłym tygodniu w ratuszu odbyło się spotkanie z udziałem burmi-

strza Arkadiusza Strzyżewskiego oraz przedstawicieli policji i straży miejskiej. Rozma-

wiano o bezpieczeństwie i rozwoju sieci miejskiego monitoringu

 Gdzie powinny pojawić się nowe 
kamery miejskiego monitoringu? 
Jakie są szczególnie niebezpieczne 
miejsca wymagające poprawy bez-
pieczeństwa? Czego oczekują miesz-
kańcy? Odpowiedzi na te pytania 
szukają władze gminy. 
 Spotkanie rozpoczął zastęp-
ca Komendanta Komisariatu w 
Górze Kalwarii podkom. Rado-
sław Książek. Przedstawił staty-
styki dotyczące pracy policjantów 
w ostatnich dwóch latach oraz za-
prezentował siły, jakimi dysponuje 
komisariat w Górze Kalwarii (ak-
tualnie jest tam zatrudnionych 27 
osób). 

Wykrywają prawie 70 proc.

przestępstw

 W zeszłym roku w gminie Góra 
Kalwaria policjanci wszczęli 486 po-
stępowań. Odnotowano trzy rozbo-
je, 23 włamania, 59 kradzieży, 2 po-
bicia, skradziono też 7 samochodów. 
Wykrywalność wyniosła 69,8 proc. 
 - To największa wykrywalność 
w skali całego powiatu – podkreślił  
podkom. Książek. 
 W 2018 roku zatrzymano 32 nie-
trzeźwych kierowców, o 6 mniej niż 
w roku 2017. 
 - Wierzymy, że mniej osób jeź-
dzi pod wpływem alkoholu – powie-
dział policjant. - To jest jednak bar-
dzo trudne do oszacowania.
 W zeszłym roku na terenie gminy 
doszło do 12 wypadków drogowych, 
w których 9 osób zostało rannych, a 
5 zginęło. 
 - Aż trzy ofiary wypadków odno-
towaliśmy na drodze krajowej nr 79 
– podkreślił zastępca komendanta. 
 W dalszej części spotkania 

mieszkańcy zgłaszali problemy, 
głównie związane z organizacją 
ruchu drogowego, nieprawidłowym 
parkowaniem oraz nieprzestrzega-
niem przepisów przez kierowców. 

7 strażników na przeszło tysiąc 

zgłoszeń

 Działalność straży miejskiej omó-
wił komendant formacji, Robert Durka. 
 - W tej chwili mamy dwa waka-
ty – przyznał. - Łącznie ze mną jest 
tylko 7 strażników. 
 W ubiegłym roku straż miejska w 
Górze Kalwarii miała 1100 zgłoszeń, 
ponad 400 więcej niż w roku 2017. 
- Patrol składający się z dwóch 
strażników ma nieraz po kilkanaście 
zgłoszeń w ciągu jednego dnia - mó-
wił komendant. Zapytaliśmy ilu po-
winno być strażników w gminie ta-
kiej jak Góra Kalwaria. 
 - To dziś nierealne, ale idealnie 
by było gdyby jeden strażnik miejski 
przypadał na 1000 mieszkańców – 
ocenił komendant. 

Gdzie potrzebne są kamery?

 Na koniec spotkania mówiono o 
rozwoju sieci monitoringu. Co cie-
kawe, pierwsza kamera na terenie 
miasta pojawiła się 9 lat temu. Ak-
tualnie nad bezpieczeństwem miesz-
kańców czuwa 11 kamer. Dla po-
równania, Tarczyn dysponuje setką 
kamer, Piaseczno ma ich 98 kamer, 
a Konstancin-Jeziorna - 78. W Pia-
secznie i Konstancinie istnieje cało-
dobowy dozór kamer.
 - Dziś nie wiemy, i le kamer 
jest potrzebnych – mówił bur-
mistrz Arkadiusz Strzyżewsk i. 
- Chcemy by dozór nad syste-
mem monitor ingu był 24-go-

dzinny. To będzie wymagało 
większej l iczby etatów w stra-
ży miejsk iej. Od państwa ocze-
kujemy, że będziecie zgłaszać 
propozycje lokal izacji kamer.
 - Rondo, Marianki, na rozwidle-
niu dróg Sportowej i Kalwaryjskiej 
koło cmentarza, skrzyżowanie Do-
minikańskiej i Armii Krajowej, bar 
nad Wisłą, gdzie będzie wlatywała 
obwodnica w stronę mostu -  padały 
propozycje. 
 - U nas działa 21 kamer, któ-
re mają duży wpływ na bezpie-
czeństwo publiczne – wtrąci ł 
prezes K rzysztof Rychlewsk i ze 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Górze Kalwar i i. Zaproponował 
lokal izację czterech nowych ka-
mer. Jedna z ul. Pijarsk iej za-
glądałaby w głąb osiedla przy 
kotłowni. Druga mogłaby się 
znaleźć przy zbiegu ulicy Pijar-
skiej i Kościuszki, przy garażach. 
Kolejna przy ul. Skierniewickiej 
(miałaby patrzeć na stację i przy-
stanek). Zdaniem prezesa spół-
dzielni czwarta kamera przyda-
łaby się przy parku osiedlowym 
od strony Rybia. 
 - Te cztery nowe kamery w połą-
czeniu z naszymi zapewniły by bez-
pieczeństwo naszym mieszkańcom 
– podsumował prezes Rychlewski.
 - Jak pan ocenia skuteczność wa-
szego monitoringu? – dociekał bur-
mistrz Strzyżewski. 
 - Myślę, że liczba zgłoszeń o za-
kłócaniu porządku publicznego spa-
dała o jakieś 70 proc. - oszacował 
prezes spółdzielni. 

Adam Braciszewski

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA 

Powstanie ośrodek tenisowo-sportowy

 W zeszły piątek burmistrz Arkadiusz Strzyżewski podpisał umowę z in-
westorem, który na dzierżawionym od gminy terenie wybuduje ośrodek te-
nisowo-sportowy. Fundacja Edukacja Sportowa (FES) zobowiązała się, że 
obiekt, który powstanie w sąsiedztwie zespołu basenowego, rozpocznie 
działalność najpóźniej za dwa lata. Na terenie o łącznej powierzchni oko-
ło 4750 metrów kwadratowych fundacja zaplanowała trzy korty (w tym dwa 
pod dachem) oraz kryte boiska wielofunkcyjnego. Powstanie także budy-
nek klubowy z zapleczem socjalnym i kawiarenką. Inwestor już wybrał wy-
konawcę. Szacuje, że koszt inwestycji wyniesie około 1,5–2 mln złotych.
W umowie zawartej z gminą na 30 lat, fundacja zobowiązała się do nieod-
płatnego udostępniania obiektu (w ściśle określonym zakresie) uczniom 
gminnych szkół. Miejscowe kluby sportowe oraz pozostali mieszkańcy będą 
mogli korzystać z ośrodka na preferencyjnych warunkach.

AB
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Piaseczno najwyżej w powiecie
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA W najbliższy weekend rusza runda wiosenna rozgrywek grupy połu-

dniowej czwartej ligi. Przypominamy dokonania zespołów z powiatu piaseczyńskiego 

i aktualną sytuację w tabeli

MKS PIASECZNO (5. miejsce, 28 
punktów) – Trudno mieć preten-
sje do podopiecznych Igora Goła-
szewskiego za ich postawę w run-
dzie wiosennej. Po znakomitym 
początku rozgrywek (komplecie 
zwycięstw w czterech pierwszych 
kolejkach) niektórzy w klubie za-
częli nawet mówić o potencjale ze-
społu na awans. Jak na razie do 
trzeciej ligi zmierza jednak pew-
nie Pogoń Grodzisk Mazowiec-
ki – drużyna, która oprócz jednej 
porażki, wygrała wszystkie swo-
je spotkania. Na pewno cieszyć 
mogą cenne zwycięstwa Piaseczna 
– jak w meczu z Mszczonowianką 
Mszczonów (3:2) czy z Oskarem 
Przysucha (1:0) i spore fragmenty 
dobrej gry, choć z pewnością szko-
da kilku potknięć, jak choćby w 
meczu u siebie z nie najsilniejszą 
przecież ekipą LKS Promna (0:0).

SPARTA JAZGARZEW (12. miej-
sce, 17 punktów) – Ta runda była 
nieco słabsza od tych, do których 
Sparta zdążyła przyzwyczaić swo-
ich kibiców w poprzednich sezo-
nach. Trener Arkadiusz Ryś potrze-
bował z pewnością trochę czasu by 
na nowo poukładać zespół, a po 
drodze przydarzyło się jazgarze-
wianom kilka wysokich porażek. 
Optymizmem może napawać jed-
nak sam finisz jesieni – Sparta roz-
biła u siebie Perłę Złotokłos (5:0) 
i Mazur Karczew (2:0), a w roze-
granym awansem meczem zdołała 
wygrać na wyjeździe z Piasecznem 
2:0, co dla wielu było sporym za-
skoczeniem. Jeśli piłkarze z Jazga-
rzewa zachowają formę z końcówki 
rundy, nie powinno być większych 
problemów z utrzymaniem

PERŁA ZŁOTOKŁOS (16. miejsce, 0 
punktów) – Analizując sytuację Per-
ły w tabeli łatwo można użyć słowa 
„tragedia”, bo zespół nie tylko zaj-
muje ostatnie miejsce w tabeli, ale i 
nie zdołał, póki co, zdobyć w lidze 
punktu. Warto jednak pamiętać o 
tym, że klub nie był jednak szykowa-
ny do gry w tej klasie rozgrywkowej i 

wskoczył do niej awaryjnie w ostat-
niej chwili, przez co były kłopoty ze 
składem. Mimo kiepskich wyników 
prezes Perły Rafał Tchórzewski za-
dbał zimą o wzmocnienia i zapo-
wiada twardą walkę do samego koń-
ca – nawet jeśli nie uda się ostatecz-
nie utrzymać w IV lidze

Grzegorz Tylec

Tabela grupy południowej IV ligi po rundzie jesiennej
1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 16 45 15 0 1 58-9
2. Błonianka Błonie 16 35 11 2 3 40-15
3. Pilica Białobrzegi 16 35 11 2 3 51-17
4. Oskar Przysucha 16 34 11 1 4 37-17
5. MKS Piaseczno 16 28 9 1 6 38-27
6. Energia Kozienice 16 24 7 3 6 24-25
7. Mszczonowianka Mszczonów 16 24 7 3 6 34-24
8. Wilga Garwolin 16 23 7 2 7 25-33
9. Mazur Karczew 16 23 7 2 7 26-27
10. Radomiak II Radom 16 21 6 3 7 29-35
11. KS Raszyn 16 20 6 2 8 25-37
12. Sparta Jazgarzew 16 17 5 2 9 19-35
13. LKS Promna 16 15 4 3 9 15-31
14. Znicz II Pruszków 16 13 4 1 11 20-22
15. Orzeł Unin 16 12 3 3 10 21-46
16. Perła Złotokłos 16 0 0 0 16 2-64

Do pełni szczęścia zabrakło trzech sekund
PIŁKA NOŻNA Młodzi piłkarze MKS Piaseczno wzięli udział w niecodziennym wydarzeniu 

sportowym - turnieju o Puchar Mariana „Ecika” Janoszki, legendy Ruchu Radzionków. 

Oprócz wysokiego poziomu sportowego duże wrażenie na wszystkich uczestnikach 

zrobiła jego wspaniała oprawa

 W turnieju w Radzionkowie 
wzięło udział sześć drużyn z rocz-
nika 2010: GKS Katowice, GKS 
Szombierki Bytom, TS Gwarek T. 
Góry, APN Olimpia Piekary Śl., 
UKS Ruch Radzionków oraz goście 
specjalni spod Warszawy – prowa-
dzony przez Jarosława Ludwinia-
ka MKS Piaseczno w składzie: Filip 
Ostapiuk – Jakub Gaczyński, Adam 
Pomorski, Antoni Klimek, Karol 
Michalczewski, Olek Lasota, Jakub 
Krysa, Krzysztof Leśniak, Wojciech 
Ura i Max Solecki. Być może ekip 
nie było dużo, ale za to gwaranto-
wały one naprawdę wysoki poziom 
zawodów. Warto podkreślić świetną 
atmosferę imprezy – gorący doping i 
postawę fair play wszystkich zawod-
ników i trenerów.
 Sam turniej dostarczył nato-
miast niezapomnianych emocji – aż 
do samego końca. Jak się bowiem 
okazało, o końcowej klasyfikacji 
zdecydowały ostatnie trzy sekundy 
imprezy, podczas których zawodni-
cy Ruchu Radzionków strzelili zwy-
cięskiego gola, pokonując 2:1 MKS 
Piaseczno. Była to szczególnie bo-
lesna porażka, bo do zwycięstwa w 
imprezie biało-niebieskim wystar-
czał remis. Wcześniej nie tylko nie 
przegrali żadnego meczu, ale nawet 

nie stracili ani jednego gola! Nieste-
ty, gol dla gospodarzy sprawił, że 
puchar zdobył ostatecznie zespół 
Olimpii Piekary Śląskie.
 - Dostaliśmy zaproszenie na wy-
jątkowy turniej i grzechem byłoby z 
niego nie skorzystać – mówi Jaro-
sław Ludwiniak, trener MKS Pia-
seczno. - Sam turniej, jego perfek-
cyjna organizacja i olbrzymie zain-
teresowanie poparte pełnymi trybu-
nami świadczą o wyjątkowości i ran-
dze wydarzenia w Radzionkowie. Ze 
sportowego punktu widzenia nasi 
młodzi piłkarze na tle śląskich ze-

społów zaprezentowali się napraw-
dę dobrze, choć uważam, że stać ich 
na znacznie więcej i pomijam tu owe 
nieszczęsne trzy sekundy. Pojechali-
śmy na Śląsk godnie reprezentować 
nasz klub i nasze miasto. Myślę, że 
to się udało. 
 Oprócz grania w piłkę nasi za-
wodnicy zwiedzili zabytkową byłą 
kopalnię srebra w Tarnowskich Gó-
rach, która została niedawno wpisa-
na na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO, Stadion Śląski w Cho-
rzowie.

Grzegorz Tylec

Zmiany w składach
czwartoligowców
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA W przerwie zimowej dokonuje się wprawdzie 

zwykle trudniej transfery w niższych klasach rozgrywkowych niż mię-

dzy sezonami, ale wśród czwartoligowców z  powiatu piaseczyńskiego 

nie zabrakło kilku ciekawych przetasowań

 Najwięcej zmian zaszło, jak do tej pory, w Perle Złotokłos. Zespół wzmoc-
nili Kamil Włodarczyk (MKS Piaseczno), Mateusz Nowak (wolny zawodnik), 
Oliwier Filip (Legionovia), Krystian Chrobak (Unia Warszawa), Mateusz Ko-
naszczyc (Agrykola Warszawa) i Paweł Szawro (wypożyczenie z MKS Piasecz-
no). MKS Piaseczno opuścili z kolei Bazyli Kokot (będzie grać w Niemczech) i 
Marcin Bawolik (Ursus Warszawa), za to z biało-niebieskimi związali się defi -
nitywnie Moatasem Aziz (wcześniej był wypożyczony) i Mateusz Jaroszewski 
(Agape Białołęka). Do tego z wypożyczeń wrócili jeszcze Maciej Bubiec (KS 
Warka) i Maciej Krawczyk (Promnik Łaskarzew). Ze Sparty Jazgarzew odeszli 
natomiast Jakub Imiołek (Agape Białołęka), Mateusz Jaworski (KS Warka) i To-
masz Ćwil (bez klubu), a jedynym – jak na razie wzmocnieniem drużyny – jest 
Almir Erden z Mazowsza Grójec.

Tyl.

Nowi zawodnicy Perły Złotokłos

Brązowe Gosirki
PIŁKA NOŻNA Na Halowych Mistrzostwach Mazowsza U-16, które roze-

grane zostały w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecz-

nie, KS Gosirki Piaseczno wywalczyły ostatnie miejsce na podium

 W rozgrywkach grupowych nasze zawodniczki uporały się najpierw z 
Piastovią Piastów (4:0) i zespołem Jantar Ostrołęka (2:0), ale musiały uznać 
wyższość Pragi Warszawa (0:1) – późniejszego triumfatora całej imprezy. W 
ćwierćfi nale udało się pokonać Legię 2:0, ale niestety w półfi nale trzeba było 
przełknąć gorycz porażki z Ząbkovią Ząbki (1:5). Humory poprawiły się na 
szczęście w meczu o trzecie miejsce, w którym Gosirki rozbiły swoje rywalki z 
Czwórki Radom aż 6:2. Cieszy również indywidualne wyróżnienie dla Mai Sa-
moraj, która została wybrana najlepszą bramkarką turnieju.
 - Jest to największy sukces naszej młodzieżowej drużyny w piłce halowej – 
skomentowała Kaja Ożgo, trenerka Gosirek. - Dziewczyny zagrały bardzo mą-
drze, z wielkim zaangażowaniem, co przyniosło efekt w postaci brązowego 
medalu. Drużyny Pragi i Ząbkovi to medalistki Mistrzostw Polski w futsalu, co 
potwierdza wysoki poziom turnieju, w którym nasza drużyna zaprezentowa-
ła się bardzo dobrze, przegrywając tylko dwa mecze.

Tyl.

Ligowe zapowiedzi:
IV liga
Kolejka 17 - 23-24 marca

Mszczonowianka Mszczonów - Perła Złotokłos 
Mazur Karczew - MKS Piaseczno  
Sparta Jazgarzew - LKS Promna 
Oskar Przysucha - Energia Kozienice  
KS Raszyn - Błonianka Błonie  
Pilica Białobrzegi - Wilga Garwolin  
Znicz II Pruszków - Pogoń Grodzisk Mazowiec-
ki  Orzeł Unin - Radomiak II Radom 

Liga okręgowa

Kolejka 17 - 23-24 marca

AP Żyrardów - Naprzód Stare Babice  
SEMP Ursynów (Warszawa) - Milan Milanówek  

KS Teresin - Józefovia Józefów  
Laura Chylice - Ursus II Warszawa 
Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
LKS Osuchów - Grom Warszawa  
Piast Piastów - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
MKS II Piaseczno - Przyszłość Włochy 

A klasa

Kolejka 14 - 23-24 marca

Naprzód Brwinów - FC Płochocin  
FC Lesznowola - Walka Kosów 
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - UKS Siekier-
ki (Warszawa
GLKS Nadarzyn - Orzeł Baniocha 
Anprel Nowa Wieś - Okęcie Warszawa  
Grom II Warszawa - Tur Jaktorów  
Świt Warszawa - Jedność Żabieniec

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



Co nowego na naszym rynku pracy?
Według najnowszego raportu Powiatowego Urzędu Pracy pod koniec ubiegłego roku 

w powiecie piaseczyńskim zarejestrowanych było 3487 osób bezrobotnych, z czego 

nieznaczną większość stanowili mężczyźni

 Optymistycznie należy odbierać 
fakt, że bezrobocie – od roku 2017 
– spadło w powiecie piaseczyńskim 
z 4,6 proc. do 4 proc (w wojewódz-
twie mazowieckim wynosi aktualnie 
4,9 proc.). W styczniu jego wskaź-
nik zawsze jest największy, zaś naj-
niższą stopę bezrobocia odnoto-
wano w listopadzie. Grudzień zwy-
kle jest już nieco pod tym względem 
słabszy ze względu na kończenie 
przez PUP różnych programów po-
mocowych. Co ciekawe, obecna sto-
pa bezrobocia (choć nie sama liczba 
zarejestrowanych bezrobotnych) jest 
obecnie najniższa od naszego wej-
ścia do Unii Europejskiej (od roku 
2004 – kiedy to wskaźnik ten wyno-
sił aż 9,8 proc.). 
 Czy rządowy program 500 plus 
zmienił coś istotnie na naszym ryn-
ku pracy?
 - Więcej kobiet jest w tzw. trze-
cim profilu pomocowym – podkre-
śla Danuta Świetlik, dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Piasecz-
nie. - Są to osoby, które nie mają 
motywacji, chęci czy możliwości po-
wrotu na rynek pracy. Dzieje się to 
z różnych powodów, między inny-
mi ze względu na sytuację rodzinną. 
Kobiety kalkulują czy warto za naj-
niższe wynagrodzenie podjąć pra-
cę. Niestety, pensje oferowane na 
naszym rynku oscylują wokół 2250 
złotych brutto – najniższego wyna-
grodzenia.
 W powiecie piaseczyńskim naj-
większym powodzeniem wśród pro-
ponowanych przez urząd form akty-
wizacji cieszą się zdecydowanie jed-
norazowe środki na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej – zarówno 
z Krajowego Funduszu Pracy, jak 
i – nieco bardziej ograniczone pod 
względem kryteriów dostępności – 
środki unijne, gdzie istotny jest wiek 
(np. program skierowany do osób do 
30 roku życia albo inny - gdzie prefe-
rowani są ludzie po 50 roku życia).
 - Zawsze zainteresowanie nimi 
jest zdecydowanie większe niż limit 
środków jakimi dysponujemy – wy-
jaśnia Danuta Świetlik. - Nieste-
ty nie wszyscy mogą je otrzymać. W 
zeszłym roku wpłynęło do nas pra-
wie dwa razy tyle wniosków ile dotacji 
mogliśmy przyznać. Każdy z nich jest 
oceniany przez komisję pod kątem 
formalnym i merytorycznym. Istot-
ne są tu takie czynniki jak innowacyj-
ność czy przewidywana zyskowność.
 Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy podkreśliła również istotne 
znaczenie, w porównaniu do sąsied-
nich powiatów, cudzoziemców.

 - W zeszłym roku do naszego 
urzędu wpłynęło 48905 oświadczeń 
o powierzeniu pracy cudzoziemcom 
– mówi Danuta Świetlik. - Z różnych 
względów zarejestrowanych zosta-
ło 46896 osób – najwięcej w gminie 
Piaseczno (decyduje siedziba firmy), 
potem w Górze Kalwarii, Konstan-
cinie-Jeziornie i Lesznowoli.
 Nową (od ubiegłego roku) for-
mą uzupełniania potrzeb rynku pra-
cy są z kolei zezwolenia do pracy se-
zonowej w rolnictwie.
 - Rolnicy mogą od lipca zawierać 
nowy typ umowy o pracę (umowę 
pomocy przy zbiorach), dzięki której 
można ubezpieczać pracowników w 
KRUSIE, co jest dla rolników bar-
dzo korzystne finansowo – tłumaczy 
pani dyrektor. - Dla urzędu pracy to 
było wyzwanie. Utworzyliśmy nowy 
referat do tych spraw, który pracuje 
w siedzibie starostwa przy Chylicz-
kowskiej 14.
 A jak aktualnie prezentuje się 
u nas barometr zawodów defi-
cytowych i nadwyżkowych? Jak 
wynika z danych urzędu, pra-
codawcy w powiecie piaseczyń-
skim potrzebują najbardziej pa-
kowaczy ręcznych, przedstawi-
cieli handlowych, kierowców, ro-
botników budowlanych, magazy-
nierów i pracowników sprzedaży 
czy branży handlowej. Z drugiej 
strony rynek odczuwa pewne na-
sycenie pracownikami ochrony.
 - Utarło się wśród bezrobotnych 
takie przekonanie, że pewnych prac 
nie chcą wykonywać – podsumowu-
je Danuta Świetlik. - Uważam, że 

jak nie ma pracy, to każdą powin-
no się przynajmniej spróbować pod-
jąć i nie ma co wybrzydzać. Tymcza-
sem zdarzają się czasem zbyt wy-
sokie wymagania. Cudzoziemcy są 
pod tym względem mniej wybred-
ni, choć też słyszę coraz częściej od 
pracodawców, że mają coraz wyższe 
wymagania.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

R E K L A M A

Dyrektor PUP w powiecie piaseczyńskim Danuta Świetlik
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

DAM PRACĘ

Zatrudnię pomoc do kuchni, mile widziane 
doświadczenie, Henryków Urocze, tel. 516 709 732

Zatrudnię kobiety i mężczyzn na stałe i do prac dodat-
kowych, sprzątanie, w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, 
tel. 504 246 180

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

Pracownicy do zakładania zieleni, tel.501 397 261

Sklep spożywczy Agnes w Julianowie zatrudni 
ekspedientki. Dobre warunki pracy, wszystkie
niedziele wolne i co druga sobota, tel. 502 159 820

Autoserwis w Konstancinie, zatrudni osobę do 
biura ze znajomością obsługi komputera i prawem 
jazdy, tel. 501 311 130,  autoservice.konstancin@wp.pl

Opiekunka Seniorów w Niemczech - legalna praca, peł-
na organizacja wyjazdu. Akceptujemy język na pozio-
mie podstawowym i organizujemy kursy niemieckiego 
od podstaw. Tel. 506 289 039, Promedica24

Zatrudnię Elektryka , Elektromontera. Wykonywanie 
Instalacji Elektrycznych w budynkach mieszkalnych. 
Tel.602 675 286

Zatrudnię pracownika do sklepu spożywczego. 
Jeziórko przy stacji PKP, Ustanówek, tel. 602 512 677

Szukam do prac porządkowych - zieleń miejska - War-
szawa. tel.798 524 147

Szukamy doświadczonego mechanika samochodowe-
go. Nowa Iwiczna , duży warsztat , dobre warunki 
tel. : 725 545 456

Drukarnia w Piasecznie poszukuje pomocnika 
drukarza, tel. 602 690 253

Masarnia: do rozbioru mięsa, do produkcji wędlin. 
Piaseczno, tel. 22 756 79 82

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

Firma zatrudni osobę do sprzątania, 
Konstancin-Jeziorna, od 14,70 zł/1h, tel. 533 281 247

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze zatrudni osobę do prac 
pomocniczych i sprzątania na produkcji, tel. 22 736 68 23

Panią do sprzątania klatek schodowych, 3 x w tygodniu,  
4-5 godzin dziennie, Józefosław, tel. 505 465 961

Zatrudnię piekarza i pomocnika piekarza, Konstancin, 
 tel. 601 28 20 71

Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, Piaseczno tel. 601 370 427

Sprzątanie klatek schodowych, Piaseczno i okolice, 
tel. 504 804 378

Poszukuję samodzielnego brukarza, tel. 509 069 235

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu Jarzynka na bazarku 
w Piasecznie, tel. 570 566 005

Przyjmę mechanika samochodowego do warsztatu 
w Piasecznie, tel. 602 74 84 14

Panie i panów do sprzątania, Piaseczno i okolice, 
tel. 608 673 131

Zatrudnię murarza i pomocników, tel. 503 930 600

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Jaroszowej Woli, tel. 518 180 766

Pracowników ogólnobudowlanych, tel. 666 360 017

Poszukujemy do współpracy zgranej EKIPY BRUKAR-
SKIEJ, płatne z metra,  wypłacane regularnie, w systemie 
tygodniowym! ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

Stolarza, pomocnika stolarza, 501 21 29 37

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

Zatrudnię fryzjerkę (szkolenia) lub podnajmę stanowisko, 
tel. 501 143 827

Ślusarza, spawacza, tel. 502 213 724

Ekspedientkę, Zalesie Dolne, Wólka Kozodawska, 
tel. 508 288 773

Pracowników budowlanych, tel. 502 380 635

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników, 
tel. 500 268 463

Zatrudnimy: ślusarza – produkcja ze stali węglowej 
i nierdzewnej  oraz operatora prasy krawędziowej, 
Gołków k/Piaseczna, tel. 602 253 180

Kasjer na Stacji Paliw w  Tarczynie tel. 536 193 442

PRACOWNIK MAGAZYNOWY, Wilcza Góra k/Piasecz-
na. Obowiązki: przyjmowanie dostaw, wydawanie towa-
rów, realizacja zamówień, konfekcja. Wymagania: dokład-
ność, uczciwość, sumienność, bardzo dobra organiza-
cja i efektywne zarządzanie czasem pracy, uprawnienia 
na wózki widłowe, prawo jazdy kat. B, C. tel. 575 999 860,  
anna.kornaszewska@victoriavynn.com

Niezależny serwis Mazdy działający na terenie Piasecz-
na  zatrudni mechanika. Więcej informacji pod numerem 
601 323 626

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno  tel. 506 158 658

Zatrudnię kierowcę, kat. C+E, tel.: 601 097 505

Babik SKP praca na myjni automatycznej. Nie wymagane 
doświadczenie ale zaangażowanie oraz umiejętność ob-
sługi klienta. Sękocin Nowy lub Wilanów. Tel 662 021 324 

Przyjmę do pracy lub przyuczę do zawodu kucharza 
- obsługa grilla, wydawka, inne prace kuchenne. 
umowa o pracę, zapewniam wyżywienie. Hotel Solec, 
tel: 601 236 271

Dekarza z doświadczeniem, pomocnika, tel. 601 306 853

Do biura nieruchomości w Piasecznie, tel. 797 700 610

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, prasowanie, tel. 739 268 104

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

Przyczepę holenderską, 10,5m /3,10m, tel. 606 652 098

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

Formy do wyrobu kręgów betonowych i betoniarkę 
250L, tel. 785 916 595

Sprzedam kopaczkę, pług i wóz, tel. 22 757 92 46
 
Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

Namiot foliowy 36 m kw., tel. 601 21 94 82

Sosna opałowa, tel. 791 394 791
Laser TROTEC 25W, tel. 602 463 705

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Mercedes C-Klasa, diesel, 2011 r., kombi, 39 tys. zł, 
tel. 605 129 453

Toyota RAV Premium. Diesel, 2011 r, 56 tys. zł, 
tel. 501 631 494

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT, OSOBOWE, DOSTAWCZE, TEL. 510 357 529

Skup – kasacja pojazdów, oferuję odbiór, tel. 516 745 753

Skup samochodów, wszystkie marki, tel. 737 312 465

Skup aut, tel. 793 304 091

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

Kasacja aut każdy stan gotówka, tel. 508 206 738

Skup aut na kasację tel. 508 206 738

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Domy w zabudowie bliźniaczej, centrum Piaseczna, 
tel. 501 482 997

Działki lasy jeziora warunki zabudowy Huta k/Rypina 
dzialkiosadamlynnik.pl tel. 601 540 436

DZIAŁKA REKREACYJNA 1950 M KW . OKOLICE MNI-
SZEW- MAGNUSZEW, BLISKOŚĆ LASU. TEL. 500 701 785

Działkę budowlaną, 1440 m kw., Siedliska, tel. 510 322 437

Działka nr 22/17, 1200 m kw., Prażmów, z gotową mapą 
do celów projektowych, tel. 604 44 23 13 

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 800 zł/mkw., 
tel. 667 797 094

Mieszkanie 43 m kw., Piaseczno, tel. 609 712 876

Mieszkanie 31 m kw., Piaseczno, tel. 609 712 876

Dom jednorodzinny 183/1000 m kw., Tomice. Budowa 
domów, tel. 602 397 714

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

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

Siedlisko Puszcza Bolimowska tel. 601 372 140

Działki bud. k/Radziejowic tanio tel. 607 869 775

Działka Budowlana, Władysławów, gm. Lesznowola. 
916 m kw. 179 000 zł. Tel 512 650 632

Nowy dom 144 m kw.,  działka 1100 m kw., Ustanów,
tel. 502 344 309

Sprzedam SUPER tanią, budowlaną działkę. Łączny koszt 
ok. 30 000 zł, tel. 501 610 072

Działka w RUDEJ k/Tarczyna 604 624 875

Sprzedam działkę w Bobrowcu, tel. 602 340 549

Do sprzedania działka w Słomczynie k/Konstancina, 
tel. 604  624 875

Sprzedam działki budowlane w Łazach, tel. 501 610 072

Ładna, budowlana w pełni uzbrojona działka w Siedli-
skach, tel. 602 340 549

Do sprzedania działka w Henrykowie Uroczu, tel. 501 610 072

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Pawilon 28 m. kw., Piaseczno, ul. Szkolna 13C, pawilon 18A 
„Pod Kopułą”, tel. 509 86 72 38

Pokój w domu jednorodzinnym, Konstancin, tel. 503 690 260

Kwatery, 280 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Wynajmę powierzchnię biurową, Piaseczno, 
ul. Kościuszki, tel. 509 694 645

Pokój 2-osobowy (350+), 1-osobowy (550+) tel. 577 886 988

Wynajmę halę 1000 m kw. lub inne propozycje, Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Magazyny w Antoninowie, ochrona całodobowa, 
tel. 604 470 270, 604 470 370

Kwatery, tel. 728 899 673

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię około 3 arów gruntów, tel. 694 158 973

Kupie mieszkanie do remontu lub zadłużone, 
bezpośrednio, za gotówkę, tel. 512 939 790

Mieszkanie 2-pokojowe z balkonem w Piasecznie,  
tel.512 807 683

USŁUGI

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

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Rozbiórki domów, ogrodzeń, wywóz gruzu, 
tel. 509 518 836

Wycinka drzew wszystkimi metodami, tel. 518 745 782 

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Dachy, tel. 601 310 413

Dachy – papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Glazura, gress, spieki, tel. 601 21 94 82

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. 
Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, tel. 502 898 418

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydło-
wych, garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis, 
tel. 790 331 339

Złom. Wiosenne porządki? Uprzątniemy, wywieziemy, 
tel. 502 898 418

Wycinka drzew i pielęgnacja koron, alpinistycznie,
tel. 604 616 890

Glazurnik, tel. 880 880 690

Hydraulik tel. 886 576 148

Rekuperacja, ocieplanie pianą PUR i celulozą,
tel. 793 290 829, 531 834 414

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI 
PIEKARNIKI PŁYTY TEL. 511 204 952

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Dach – papa termozgrzewalna, tel. 881 487 063

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Opieka nad grobami, tel. 501 243 856

Remonty, malowanie, gipsowanie, tel. 507 191 295

Wycinka drzew metodą alpinistyczną, przycinanie gałęzi, 
tel. 668 031 229

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Koszenie terenów, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Malowanie dachów, tel. 798 836 860

Mycie dachów, elewacji, kostki, tel. 798 836 860

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Czyszczenie powierzchni szklanych woda 
demineralizowaną, tel.  609 828 998

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

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Budowa domów, tel. 730 358 998

Ocieplenia, elewacje, tel. 730 358 998

Tynki, wylewki, piana pur, tel. 668 327 588

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Cyklinowanie, tel. 787 726 963

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, szpachlowanie, 696 269 184

Dachy kompleksowo, papa, dachówka, rynny, 
malowanie, tel. 780 036 745

Tynki tradycyjne, gipsowe, tel.  604 415 352

Ogrodnictwo-drobne prace,jednoosobowo,sprzęt 
akumulatorowy tel.737613461

Tynki maszynowe gipsowe. Wylewki betonowe. 
Tel. 502 788 561

Ogrodnictwo-drobne prace,jednoosobowo,sprzęt 
akumulatorowy tel.737613461

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

Oczyszczanie działek, ogrodnicze tel. 519 874 891

Tynki, tel. 533 125 444

Remonty łazienek, kompleksowo, tel. 880 880 690

Sprzątanie posesji, koszenie, tel. 505 591 721

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką 
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ? 
20 lat doświadczenia, tel. 22 307 27 91
 
Transport medyczny, tel. 604 174 153
 
Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

 RÓŻNE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Świetlica Marzeń obok Szkoły Podstawowej nr 5 w Pia-
secznie, tel. 571 373 118

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Grupa wsparcia, tel. 571 373 118

Dom Opieki Piaseczno, tel. 601 870 594

ZWIERZĘTA

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

SPRZEDAWCA DO SKLEPU W MROKOWIE, 
tel. 502 251 356

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania 
gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca w piąt-
ki, tel. 22 756 79 39 

Kierowca kat. B, dyspozycyjny, tel. 787 740 105

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: 
umiejętność pracy pod presją czasu, wykształcenie 
średnie lub wyższe, doświadczenie na podobnym sta-
nowisku mile widziane. Cv i list motywacyjny prosimy 
wysyłać na e-mail: a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

Firma Dawidczyk sp. j. zatrudni stolarzy i pomocników 
stolarzy w Kolonii Mrokowskiej, tel. 501 86 86 57

Praca na myjni ręcznej w Konstancinie-Jeziornie. 
Atrakcyjne wynagrodzenie, praca zmianowa. 
Kontakt 798 66 77 88

Anteny, serwis, montaż, gwarancja, tel. 883 434 737, 
537 777 181

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, 
indywidualnie, z dojazdem, tel. 662 128 913 

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 30zł/h 
tel. 571 373 118

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1000 METRÓW 
W JEZIÓRKU. TEL. 602 489 649

Suzuki Grand Vitara 3D, pierwszy właściciel, 
53 000 km, 2012r., tel. 502 602 863

Focus I - kombi, 2004r., 1.6 z LPG (założony w 2013r), 
krajowy, II właściciel, przebieg tylko 206 tys. km., po-
rządny-dobrze się prowadzi, nie bity, nowe sprzęgło i 
zawieszenie! Dwa komplety opon, cena do negocjacji, 
tel. 668 172 777

ELEWACJE TEL. 792 456 182

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

BUDOWA OGRODZEŃ, TEL. 667 941 996

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

Biuro Rachunkowe Piaseczno, ul. Warszawska 21, 
tel. 507 472 485

HYDRAULIK Z UPRAWNIENIAMI, CO, AWARIE, 
NOWE SIECI WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE 
I GAZOWE, BIAŁY MONTAŻ. DZIAŁAMY OD 1978 
ROKU, TEL. 608 030 808 

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

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

Zatrudnię brukarzy i pomocników 602 114 307

Remonty kompleksowo, tel. 570 670 938

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

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

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek
cena od 3 złza słowo

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18



12 nr 11 (758)/2019/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Zimna wojna z przedszkolami
PIASECZNO – Siedzimy na bombie, nie mamy pewności czy gmina za chwilę nie zakwestionuje na-

szych wydatków i nie zażąda zwrotu dotacji wraz z odsetkami – mówią właściciele przedszkoli. - 

Prowadzimy rutynowe kontrole, ponieważ należy to do naszych zadań a  środki, które przekazuje-

my przedszkolom są środkami publicznymi – odpowiada wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Micha-

lak i... chwali sobie współpracę z przedszkolami

 Część przedszkoli prywatnych 
czuje się oszukiwana przez gminę. 
Właściciele uważają, że w poprzed-
nich latach gmina zaniżała należne 
im dotacje. Niektóre placówki podjęły 
kroki prawne i w tej chwili przed sąda-
mi toczą się postępowania. Tymcza-
sem w ostatnich latach w gminie Pia-
seczno powstało kilkanaście przed-
szkoli publicznych prowadzonych 
przez osoby prywatne. Gmina zapew-
nia rekrutacje dzieci oraz płaci za każ-
dego przedszkolaka taką samą sumę 
jaką wydaje w swoich własnych pla-
cówkach. W ciągu ostatnich miesięcy 
prowadzi też kontrole wydatkowanych 
środków finansowych, a bywa też, że 
kwestionuje je i żąda zwrotów.

Przedszkola zdezorientowane, 

gmina kontroluje

  „Do kwestionowanych wydat-
ków należą koszty księgowości, 
ochrony RODO, obsługi strony in-
ternetowej i być może wiele innych – 
czytamy w piśmie jednej z właścicie-
lek przedszkola. - Gmina nie opra-
cowała żadnego katalogu wydatków 
dotacyjnych dla przedszkoli publicz-
nych, składając na nasze barki całą 
odpowiedzialność i ryzyko wynika-
jące z niejasnych i często sprzecz-
nych przepisów prawnych”. 
 - Beneficjentem dotacji przed-
szkolnej musi być dziecko. Każ-
dy wydatek powinien wiązać się z 
kształceniem, wychowaniem i opie-
ką – podkreśla Mariusz Sekuła po. 
dyrektora Centrum Usług Wspól-
nych. - Wątpliwości mamy wtedy, 
gdy umowa z firmą księgową nie jest 
zawarta z przedszkolem, ale spół-
ką lub osobą fizyczną, która oprócz 
przedszkola prowadzi jeszcze inną 
działalność. Jeśli przedszkole tego 
nie wykaże to skąd mamy wiedzieć 
czy z dotacji rzeczywiście zapłacono 
za księgowość tylko przedszkola?
 - Poszczególne wydatki muszą 
być zasadne i  właściwie  udoku-
mentowane – dodaje wiceburmistrz 
Hanna Kułakowska-Michalak.
 - Nie kwestionujemy np. faktur 
za dowóz dzieci, ale wątpliwości po-
jawiają się gdy oprócz faktury nie 
ma żadnego śladu by przedszkola-
ki były na jakiejś wycieczce – mówi  
Mariusz Sekuła. - Żadnego wpisu w 
dzienniku. Nic. Jest tylko faktura. 

Kontrolują dotąd, aż znajdą?

 - Wszystkie moje faktury, któ-
re zostały zakwestionowane były 
na odwrocie szczegółowo opisane – 
mówi Krystyna Otręba-Kurasiewicz 

z przedszkola „Bajka”. - To nic nie 
daje, urzędnicy pozostają głusi na 
wszelkie dowody i argumenty. 
 - Większość naszych wątpliwości 
podczas kontroli przedszkoli pojawia 
się na skutek niewłaściwego  udoku-
mentowania wydatku– tłumaczy wi-
ceburmistrz Hanna Kułakowska-Mi-
chalak. - My też jesteśmy kontrolowa-
ni i rozliczani z naszych kontroli. Mu-
simy więc kontrolować dokładnie i 
wyjaśniać wszelkie wątpliwości. 
 Czy to przypadek, że wielomie-
sięczna kontrola dotyczy akurat 
przedszkola „Bajka”, które od lat jest 
w sporze z gminą?
 - A co mamy robić? Nie kontro-
lować, bo ktoś jest z nami w sporze? 
- pyta retorycznie Hanna Kułakow-
ska-Michalak. - To są środki publicz-
ne i naszym obowiązkiem jest kon-
trola czyli sprawdzenie czy przekaza-
ne środki są wydatkowane zgodnie z 
przepisami. Stale i na bieżąco kontro-
lujemy również własne placówki.
 - Od kontrolującego usłyszałam, 
że przysłał ich burmistrz oraz se-
kretarz gminy i cytuję: „i  musi coś 
znaleźć” – twierdzi Krystyna Otrę-
ba-Kurasiewicz.

Wojna złych emocji

 Jak sytuację postrzegają inni 
właściciele przedszkoli? Osoby, z 
którymi rozmawialiśmy obawiają 
się czy im również gmina nie zakwe-
stionuje wydatków. 
 - Przepisy nie są precyzyjne, a 
urzędnicy interpretują je zawsze na 
naszą niekorzyść – mówi jeden z 
właścicieli przedszkola. - Co może-
my zrobić? Walczyć w sądzie? To nie 
jest łatwe bo przeciwko sobie mamy 
gminnych prawników, a my za obsłu-
gę prawną musimy płacić z własnej 
kieszeni – dodaje mężczyzna zastrze-
gając anonimowość. Dlaczego?
 - Po prostu się boimy – mówi 
wprost właścicielka innego przedszko-
la. - Pani Otręba poszła z gminą na 
wojnę i teraz ponosi tego konsekwen-
cję. Prawdopodobnie najbliższe lata 
spędzi w sądzie. Nas na to nie stać.  
 - Kto tak twierdzi? - dopytu-
je wiceburmistrz Kułakowska-Mi-
chalak. – Moje drzwi do gabinetu 
są zawsze otwarte, nie unikam spo-
tkań, reaguję na wszystkie proble-
my które do mnie trafiają. Staramy 
się prowadzić bardzo otwartą poli-
tykę w zakresie zadań oświatowych, 
tłumaczymy przedszkolom jak nali-
czamy dotacje, organizujemy spo-
tkania i szkolenia, udzielamy wyja-
śnień i staramy się rozwiewać wszel-

kie wątpliwości  – twierdzi wicebur-
mistrz Kułakowska-Michalak. – Za-
leży nam na dobrej  współpracy z 
przedszkolami.
 - Może warto byłoby się zwró-
cić do wszystkich przedszkoli, które 
z nami współpracują i zapytać czy są 
zadowolone? - sugeruje Mariusz Se-
kuła. - Gwarantuję, że tych zadowo-
lonych jest więcej.
 Wiceburmistrz jest zadowolo-
na ze współpracy z przedszkola-
mi, dzięki którym gmina może wy-
wiązać się  z ustawowego obowiąz-
ku zapewnienia dzieciom miejsc w 
przedszkolach i podkreśla, że ofer-
ta przedszkoli prowadzonych przez 
inny niż gmina organ jest dla miesz-
kańców gminy Piaseczno atrakcyj-
na. W przyszłości chce tę współpra-
cę kontynuować gdyż gmina w naj-
bliższym czasie nie planuje budować 
własnych placówek.
 Nieoficjalnie udało nam się po-
rozmawiać nie tylko z właścicielami 
przedszkola, ale i urzędnikami pro-
wadzącymi wielomiesięczną kontro-
lę przedszkola „Bajka” . - Jesteśmy 
terroryzowani i zastraszani – twier-
dzą. - Grozi się nam strajkami, spra-
wami w sądzie i straszy mediami. 
Słyszmy, że jesteśmy złodziejami i 
oszustami. Wykonujemy tylko swo-
ją pracę, ale presja jest tak duża, że 
czasami obawiamy się o swoje bez-
pieczeństwo. 

Właścicielka przedszkola 

czuje się nękana

 - Ta kontrola to zwykłe nęka-
nie – ocenia Krystyna Otręba-Ku-
rasiewicz. - Gmina wysuwając ab-
surdalne roszczenia i bezpodstaw-
nie domagając się zwrotu dotacji 
próbuje nas zastraszyć. 8 kwietnia 
odbędzie się sprawa karna prze-
ciwko byłemu burmistrzowi Zdzi-
sławowi Lisowi (z zawiadomienia 
dwóch przedszkoli), będąca po-
kłosiem źle wypłacanych dotacji. 1 
kwietnia zaś odbędzie się sprawa 
w sądzie o naruszenie dóbr prze-
ciwko wiceburmistrz Hannie Ku-
łakowskiej-Michalak i panu Ma-
riuszowi Sekule. Ich odpowiedzią 
jest kontrola, która ciągnie się od 
maja zeszłego roku, podczas gdy 
w innych gminach takie kontro-
le najczęściej trwają około dwóch 
godzin. Ta sytuacja pokazuje bar-
dzo złe nastawienie gminy, któ-
ra zamiast traktować nas po part-
nersku próbuje manifestować swo-
ją siłę. Przedszkole prowadzę od 19 
lat. Wkładam w tę działalność cały 

swój czas i serce – podkreśla wła-
ścicielka „Bajki”. - Przywożę dla 
dzieci ekologiczne owoce z własne-
go gospodarstwa rolnego, by mogły 
pić świeżo wyciskane soki, a gmi-
na każe mi oddawać pieniądze za 
zakup sokowirówki, bo ich zda-
niem to urządzenie w przedszko-
lu nie jest potrzebne – mówi z ża-
lem kobieta i zapowiada, że spra-

wa znajdzie swój finał w sądzie i 
zrobi wszystko, żeby  udowodnić 
właściwe wydatkowanie każdej 
złotówki pochodzącej z gminnej 
dotacji. -  Mam nadzieję, że dzię-
ki sądom sprawiedliwości sta-
nie się zadość – dodaje Krystyna 
Otręba-Kurasiewicz.

Kamil Staniszek

R E K L A M A

Wystawa lokalnych 
artystów
KONSTANCIN-JEZIORNA Do 29 marca w Hugonówce można oglądać wy-

stawę „Konfrontacje”, na której prezentowane są prace twórców z 

Konstancina-Jeziorny i okolic, wykonane w różnych technikach

 Wzorem lat ubiegłych wystawa ma dwie odsłony. W części pierwszej, pre-
zentowanej do 29 marca, można oglądać prace tzw. Tradycjonalistów, a więc 
artystów związanych niegdyś ze Stowarzyszeniem Twórców Sztuk Plastycz-
nych Triada, działającym przy Konstancińskim Domu Kultury. Autorami prac 
prezentowanych na wystawie są Emilia Czyż-Kędzierska, Aleksandra Gemra 
– Duscha, Piotr Giers, Jacek Kaczmarek, Alek Kiziniewicz, Izabella Kostrzew-
ska, Stanisław Kurek, Teodora Kurek, Leokadia Nastały, Wiesława Nastały-Pła-
skocińska, Gabriela Przytuła, Julita Rajkowska, Joanna Sękowska-Rutka, Miro-
sława Słoniewska, Katarzyna Żółtek. Na kolejną cześć „Konfrontacji” Konstan-
ciński Dom Kultury zaprasza od 6 kwietnia. Wystawa czynna jest od wtorku 
do niedzieli w godz. 11-18, wstęp wolny.

TW

PIASECZNO

Powitanie wiosny z kolejką
 Piaseczyńsko-Grójecka Kolejka Wąskotorowa jak co roku zaprasza na 
wspólne topienie Marzanny w rzece Głoskówce. Odjazd pociągu ze stacji 
Piaseczno Miasto Wąskotorowe w niedzielę, 24 marca o godzinie 11:00.

AB

W przedszkolu „Bajka” gmina prowadzi kontrolę

od maja ubiegłego roku
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