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O  swój wizerunek powinni się troszczyć wszyscy, 
a zwłaszcza, by nie sięgać zbyt daleko i wysoko, nasi 
samorządowcy. Radni, wójtowie, burmistrzowie, prezy-
denci czy starostowie, powinni pracować nad dobrym 
postrzeganiem swojej osoby, starannie prezentując swój 
wizerunek, czyli wygląd i zachowanie, a przede wszystkim 
budując odpowiednie relacje z otoczeniem, czyli miesz-
kańcami. Dzięki takiej postawie, społeczność lokalna 
zyskuje poczucie, że posiada dobrego samorządowca, 
lidera i opiekuna, zaś lider, że ma niezbędne narzędzia 
do działania w imieniu i dla dobra mieszkańców.

Taki wywód, to w rzeczywistości mrzonka, bo wszędzie, 
niezależnie czy w gminie, w powiecie czy w dzielnicach, 
właściwie wszędzie: cwaniaczki, starzy wyjadacze 
i przeróżne Dyzmy, świeżo malowane gębusie, piękne 
i młodziutkie jak kurczaczki z hipermarketu (po piątym 

„odświeżaniu”). Oni wszyscy się świetnie dogadują 
i zawsze znajdują wspólny język do nawiązywania 
porozumień „ponad podziałami”. Gdy dodatkowo lokalne 
Prokuratury będą konsekwentnie umarzały wszystkie 
wnioski o wszczęcie jakichkolwiek postępowań, zawsze 
z tym samym uzasadnieniem – „brak znamion czynu 
zabronionego”, to wnioski narzucają się same. Niby 
słychać głosy krytyki, ale społeczeństwo jest ogólnie 
na tyle nieświadome i zobojętniałe, że wciąż nie widać 
efektów przy urnach wyborczych.

Czy w świecie samorządowym panuje nepotyzm i kole-
siostwo w obsadzaniu stanowisk czy przejmowaniu 
intratnych zleceń? Dlaczego o rozdzielaniu gminnych 
pieniędzy na inwestycje, decyduje kilkunastu radnych, 
zazwyczaj członków jednej z partii, a nie przedstawiciele 
lokalnych ugrupowań samorządowych?

Przeważnie bywa tak, że wieloletni politycy czy samo-
rządowcy, szybko zapominają o „swoim pochodzeniu” 
i równie szybko nabierają przeświadczenia, że władza, 
którą sprawują, po prostu im się należy. Bardzo źle, 
gdy z drugiej strony, nieświadomi wyborcy ulegają 
nachalnym sugestiom, że wieloletni polityk, to dobry 
gospodarz, na którego po prostu wypada głosować.

I tu, nieoceniona wręcz rola prasy, rzetelnej prasy, która 
w sposób obiektywny opisuje sylwetki i poczynania 
polityków, na podstawie dokumentów i zgromadzonych 
materiałów, a nie coraz bardziej popularnych fake news 
czy „artykułów sponsorowanych”.

W  kolejnym numerze Informatora Mazowsza, nie 
sposób nie napisać znowu o znanej postaci, jaką jest 

Pan Zdzisław Lis. Przypomnijmy, że obecny Wicesta-
rosta Piaseczyński, a były Burmistrz Gminy Piaseczno 
został oskarżony prywatnym aktem oskarżenia o to, 
że w dniu 28 listopada 2019 roku, w trakcie XVI Sesji 
Rady Powiatu Piaseczyńskiego dopuścił się zniesła-
wienia Krystyny Otręby–Kurasiewicz w ten sposób, 
że niezgodnie z prawdą stwierdził, iż „zdefraudowała 
1.200.000 złotych z dotacji publicznych”, pomawiając 
ją w ten sposób o takie działanie, które mogło poniżyć 
ją w opinii publicznej oraz mogło narazić na utratę 
zaufania potrzebnego do prowadzenia działalności 
gospodarczej i wykonywania funkcji Dyrektora Placówki 
Oświatowej, tj. o czyn z art. 212 § 1 kk.

W listopadowym numerze 2020 roku pisaliśmy obszer-
nie, jak to sąd I Instancji czyli Rejonowy w Piasecznie, 
potraktował zgodnie z  oczekiwaniami, czyli dość 
łagodnie byłego Burmistrza, częściowo go skazując 
na przeprosiny i  jakąś tam nawiązkę, a… częściowo 
umarzając sprawę, co doprowadziło w rezultacie do 
złożenia apelacji przez stronę pomówioną.

Aż tu proszę, „ucho się urwało”, czy dosadniej „nosił 
Lis razy kilka”, bo na skutek apelacji od wyroku Sadu 
Rejonowego w Piasecznie z dnia 14 października 2020 r. 
sygn. akt II K 13/20, Sąd Okręgowy w Warszawie nie 
miał już żadnej wątpliwości co do skazania oskarżonego 
Zdzisława Lisa orzekł co następuje:

„POTĘPIONY” ZDZISŁAW
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1. w punkcie I, w miejsce warunkowego umorzenia 
postępowania, oskarżonego Zdzisława Lisa skazuje za 
przypisany w tym punkcie wyroku czyn z art. 212 § 1 kk 
i za ten czyn na mocy art. 212 § 1 kk wymierza oskar-
żonemu karę grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) 
stawek przy ustaleniu wysokości pojedynczej stawki 
na kwotę 100 (stu) złotych (50 x 100 = 5000 złotych)

2. na podstawie orzeczonej w punkcie II wyroku nawiązki 
na rzecz oskarżycielki prywatnej Krystyny Otręby–
Kurasiewicz przyjmuje art. 212 § 3 kk i art. 48 kk i ustala 
jej wymiar na kwotę 10.000 (dziesięciu) tysięcy złotych,

3. zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżycielki prywat-
nej kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem kosztów procesu,

4. zasądza od oskarżonego kwotę 500 złotych tytułem 
opłaty za obie instancje i obciąża go pozostałymi 
kosztami postępowania odwoławczego.

Żaden komentarz nie odda tak sedna całej sprawy, 
jak obszerne cytaty uzasadnienia wyroku przez Sąd 
Okręgowy w Warszawie:

Zarzut z pkt 3 d apelacji jest najlepszym przykładem 
zawinienia po stronie oskarżonego. Skoro sama 
obrona odwołuje się do decyzji Burmistrza Mia-
sta i Gminy Piaseczno z 11.10.2019 roku i do jej 
utrzymania w mocy przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w dniu 18.12.2020 roku to tym samym 
dowodzi tego, iż w dacie wypowiedzi oskarżonego 
(28.11.2019) decyzja ta nie miała zakończonego 
procesu kontroli instancyjnej a  tym samym nie 
powinna stanowić podstawy takiej wypowiedzi 
oskarżonego (także w  przypadku zakończenia 
kontroli instancyjnej).

Wykluczyć należy sytuację aby oskarżony nie miał 
elementarnej wiedzy na temat tego czy jakaś decy-
zja została poddana kontroli odwoławczej czy nie 
i  jakie są związane z tym skutki. Sąd odwoławczy 
nie chce przekładać wprost przykładów postępo-
wania karnego na grunt prawa administracyjnego 
wobec ich odmienności ale jest sprawa oczywistą, 
iż w przypadku wydania wyroku skazującego przez 
sąd I  instancji nikt odpowiedzialny nie ośmieli się 
stwierdzić, iż oskarżony jest przestępcą. Na podob-
nej zasadzie w drugą stronę w przypadku wyroku 
uniewinniającego w I instancji nikt nie powiedzie, że 
oskarżony jest niewinny dopóki tego nie przesądzi sąd 
II instancji. Wszystko będzie wymagało zastrzeżenia, 

że orzeczenia te dotyczą sądu I instancji i wniesiono 
środki odwoławcze. Jeśli oskarżony miał wiedzę 
i ujawniał jak chce apelujący informacje publiczną to 
w świetle powyższego (data zakończenia kadencji) 
zadać należy pytanie jak zdobył, o ile zdobył pełną, 
szczegółową wiedzę o dalszym toku postępowania 
i przy braku takiej wiedzy uznał za zasadne poin-
formowanie o  tym publicznie w  ramach wiedzy 
i informacji z początkowej fazy postępowania. Nadto 
informacja publiczna winna dotyczyć wskazania 
tego, iż w ramach protokołu kontroli wskazano na 
nieprawidłowości w ramach wydatkowania dotacji 
i obecnie trwa dalszy etap postępowania w związku 
z kwestionowaniem wyników tej kontroli. Podobnie 
w  sprawie oskarżycielki prywatnej. To że organ 
I instancji nakazał zwrot dotacji nie przesądza o tym, 
że decyzja jest trafna dopóki nie uzyska statusu 
weryfikacji przez organ odwoławczy czy też następnie 
kontroli w wyniki orzeczeń sądów administracyjnych. 
Tu jednak sytuacja jest zdecydowanie bardziej zło-
żona, gdyż oskarżony pozwolił sobie nie na podanie 
rzeczywistego stanu sytuacji tj. podania informacji 
o odbyciu kontroli i zastrzeżeniach kontrolujących 
a także o trwającym postępowaniu odwoławczym, 
a  arbitralnie przesądził z  pozycji vice starosty 
o defraudacji środków (nie przekazał informacji 
o nieprawidłowościach i  ich kwestionowaniu oraz 
dalszym biegu sprawy) i to w trakcie debaty nie 
powiązanej z przedmiotem tej kontroli.

Obecne zabiegi obrony to nieudolna próba szukania 
punktów zaczepienia dla wykazania heroicznej 
postawy oskarżonego stojącego na straży interesu 
publicznego, podającego informacje publiczne oraz 
informacje odpowiadające prawdzie. Oskarżony 
w ocenie sądu musi być świadomy braku trafności 
swojej wypowiedzi i to mimo nie przyznania się do 
czynu i okoliczności w jakich ją wypowiedział acz 
z uwagi na osobę oskarżycielki prywatnej nie może 
zaakceptować sytuacji w której zmuszony byłby 
ponosić konsekwencje swojego zachowania poza 
ewentualnym jej przeproszeniem (vide posiedzenie 
pojednawcze, czy stanowisko w głosie końcowym 
i przekazanie ewentualnie środków na cel społeczny, 
a  nie na rzecz pokrzywdzonej). Trzeba katego-
rycznie zaznaczyć, iż oskarżony jako Burmistrz 
Miasta i Gminy Piaseczno mógł się zetknąć jedynie 
z  protokołem kontroli przedmiotowego przed-
szkola, którą to kontrolę zarządził osobiście oraz 
z zastrzeżeniami jakie zostały zgłoszone do niego. 
Niemniej zastrzeżenia te rozpoznane zostały w dniu 



4  |  INFORMATOR MAZOWSZA

7.11.2018 a więc po dacie zakończenia kadencji 
jako Burmistrza (4.11.2018). Tym samym oskarżony 
nie miał możliwości zapoznać się z dalszym szcze-
gółowym biegiem sprawy, stanowiskiem urzędu 
z dnia 7.11.2018 co do podniesionych zarzutów 
w protokole kontroli oraz dalszymi stanowiskami 
zgłaszanymi przez oskarżycielkę prywatną w toku 
dalszych czynności, decyzją z 11.10.2019 roku czy 
wniesionym od niej środkiem odwoławczym.

Dziwić musi jedynie fakt, iż oskarżony nie 
zawiadomił prokuratury w związku z protokołem 
kontroli skoro uważał, że doszło do defraudacji 
środków publicznych.

Apelacji pełnomocnika oskarżycielki prywatnej 
i oskarżycielki prywatnej nie można odmówić słusz-
ności co do oceny stopnia zawinienia i społecznej 
szkodliwości czynu a  tym samym reakcji karnej 
wobec oskarżonego.

W ocenie sądu trzeba kategorycznie kłaść tamę 
wszelkim wypowiedziom w których dokonuje się 
zniesławienia osób. Życie publiczne nie może sprowa-
dzać się do braku odpowiedzialności za wypowiadane 
słowa i nie może być akceptacji dla takiego stanu 
rzeczy. Wypowiedzi w szczególności osób piastu-
jących funkcje publiczne nacechowane muszą być 
odpowiedzialnością, merytorycznością, rzeczowością 
i służyć nie celom partykularnym czy osobistym ale 
służbie społecznej. Interes społeczny nie wymaga 
podawania nieprawdziwych, niepełnych, nie zwe-
ryfikowanych informacji. Jeśli ktoś uważa, że tak 
można to znaczy, że nie rozumie poprawnie interesu 
społecznego i nim zasłania własne niewłaściwe dzia-
łania. Nikt nie oczekuje funkcjonowania w przestrzeni 
publicznej tak rozumianego interesu publicznego. Sąd 
tym bardziej nie znajduje uzasadnienia dla podania 
w odpowiedzi na pytania radnego takiej informacji. 
Oskarżony musiał mieć świadomość konsekwencji 
wobec publicznego charakteru wypowiedzi skutków 
jakie ona wywoła w życiu oskarżycielki prywatnej. 
Sam oskarżony w głosie końcowym przed sądem 
I instancji wskazał jak bolesne są dla niego wypowie-
dzi jego dotyczące i jak wpływają na jego psychikę 
i zdrowie. Jeśli te wypowiedzi mają walor krzywdzący 
to oczywiście nie powinny mieć miejsca. Tym bardziej 
nie można akceptować jego wypowiedzi i eskalacji 
konfliktu. Nikogo nie powinno to spotkać.

„Gdy sprawy zmieniają się ze złych w jeszcze gorsze, proces 
ulegnie powtórzeniu” – mówi jedno z praw Murphy’ego. 
Z takiego założenia musiał wyjść zapewne nasz ”bohater”, 
robiąc „unik taktyczny”, albo zrobiła mu tę łaskę nagła 
niedyspozycja chorobowa, dość że nie zjawił się na 
rozprawie w Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 
3 września, gdzie po odwołaniu strony powodowej, 
miało się odbyć posiedzenie II Instancji w kolejnym już 
procesie karnym tego Pana. Przypomnijmy więc, co 

pisaliśmy w marcowym wydaniu Informatora Mazowsza: 
od niespełna 4 lat toczy się sprawa karna, z oskarżenia 
subsydiarnego Pań: Krystyny Otręby i Marii Murawskiej. 
W akcie oskarżenia zarzucono Panu Lisowi, że jako 
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno nie dopełniał swoich 
obowiązków w latach 2013 – 2016 w sposób, polegający 
na nieuzasadnionym wypłacaniu przedszkolom „Bajka” 
i „Słoneczne” zaniżonych dotacji, czym działał na szkodę 
interesu publicznego i prywatnego. 18.02.2021 roku, Sąd 
Rejonowy w Piasecznie wydał wyrok uniewinniający 
Pana Lisa jako byłego Burmistrza, „przerzucając” niejako 
jego odpowiedzialność na Radę Gminy i podległych 
mu pracowników, w tym na… nieżyjącą już księgową. 
Zdaniem sądu, Burmistrz jako najwyższy urzędnik gminy… 
nie odpowiada absolutnie za żadne działania, podejmo-
wane przez jego podwładnych, pracowników urzędu czy 
gminnych jednostek organizacyjnych. No takiej zasady, 
wywiedzionej przez rodzimy Sąd, nie da się absolutnie 
pogodzić z przepisami ustawy o samorządzie gminnym 
i na pewno w odczuciu Pana Lisa, nie pogodziłby się 
z nią Sąd Okręgowy w Warszawie, więc nie ma się co 
dziwić, i jak to kiedyś śpiewał Wojciech Młynarski (i przy 
zamianie bohatera), „że unik zrobił Lis”

Chyba wszelkie komentarze co do wizerunku Pana Zdzi-
sława Lisa są już dalej zbędne, ale nasuwa się pytanie: 
skoro kara grzywny jest karą w procesie karnym, to jakim 
prawem wizerunek tego pana widnieje na drzwiach 
gabinetu, który jeśli nie z prawnego, to z moralnego 
punktu widzenia, jest nadal przez niego zajmowany!!!! 
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Tak się w polskich warunkach przyjęło, że prywatni 
właściciele nieruchomości, grodzą swoje posesje, 
a dla zapewnienia komunikacji, budują bramy wjaz-
dowe od strony ulicy. W zależności od lokalizacji, 
ulice posiadają jezdnie asfaltowe, brukowe czy nawet 
szutrowe, a analogicznie do nawierzchni, posia-
dają chodniki lub zwykłe pobocza nieutwardzone. 
W każdym natomiast przypadku, od ulic odchodzą 
podjazdy do posesji, czyli bram wjazdowych, bo jest 
to obligatoryjne prawo budowlane dające każdej 
działce dostęp do drogi publicznej. Prawo prawem, 
a życie życiem i jeśli ma się trochę władzy, to można 
to życie komuś bardzo, ale to bardzo uprzykrzyć 
i skomplikować. Do rzeczy więc.

Jak pamiętamy, zakończyła się niedawno nasza 
inwestycja gminna pn: „Rozbudowa drogi wojewódz-
kiej nr 722 – ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku 
od skrzyżowania z DK 79 do Ronda Solidarności 

w miejscowości Piaseczno”. Ładna i długo ocze-
kiwana inwestycja, okazała się jednak bublem 
wykonawczym, przynajmniej w jednym przypadku. 
Otóż Przedszkole „Bajka” posiadało pierwotnie trzy 
bramy wjazdowe: komunikacyjną, zaopatrzeniową 
i ppoż. W nowej odsłonie dostało: tylko dwa pod-
jazdy, a zamiast zatoki parkingowej… zrealizowano 
zatoczkę z przystankiem autobusowym. Efekt: brak 
drogi ewakuacyjnej, a  rodzice nie mogą podwieźć 
dziecka, bo nie zaparkują przecież samochodu na 
przystanku – przypadek to, czy czyjaś perfidna 
złośliwość? My już wiemy, a osoby zorientowane 
mogą się domyślać. A będzie się działo, ponieważ 
Wydział Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie O/Radom skierował 
doniesienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie 
w sprawie wydania i  realizacji tak skandalicznej 
decyzji budowlanej, a sam rozpoczął procedurę 
wznowienia w/w decyzji. Napiszemy o tym wkrótce.

ZNIKAJĄCA BRAMA
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„BLEDNĄCE GWIAZDY”

Trzeba przyznać, że władza Burmistrza Daniela Putkie-
wicza i podległej mu Wiceburmistrz Hanny Kułakowskiej 

-Michalak mocno się utrwaliła i rozrosła, ale nie w związku 
z ich zasługami dla Gminy, a na skutek powiązań i zależno-
ści międzyludzkich. Takie uzależnienie wymaga co prawda 
bezwzględnego posłuszeństwa, ale za to są profity…

Pierwsze numery naszego Magazynu, choć jego dys-
trybucja była „spontaniczna”, spotkały się z ogromnym 
zainteresowaniem w całym Piasecznie i okolicy, wzbudzając 
u większości ciekawość i święte oburzenie u „nielicznych”, 
ale wielotysięczne odwiedziny na fb w poszukiwaniu wersji 
pdf, były najlepszym dowodem na to, że artykuły w nich 
zaprezentowane, trafiły w oczekiwania mieszkańców. 
Zadbaliśmy o to, aby pierwszymi adresatami każdego 
nowego numeru, byli Radni i to nie tylko Piaseczna, ale 
również okolicznych Gmin. Tradycyjnie od tych drugich 
otrzymujemy liczne zapytania, za to w Piasecznie cisza, 
jak makiem zasiał – potwierdza się więc nasza „spiskowa 
teoria”, że piaseczyńscy Radni są albo zastraszeni, albo 
w jakiś sposób „przekupieni” przez miejscowy „układ” 
i taktownie wolą niczego nie słyszeć i nie zauważać.

Daje się odczuć (mówią mieszkańcy), że dotychczasowy 
spokój przestał być zjawiskiem normalnym w pracy 
władz Zarządu Gminy, a Urząd zamienił się wręcz we 
wrzący tygiel, wyrzucający co chwila jakieś śmier-
dzące dmuchy. „Na mieście obowiązują dwie treści” 
tego stanu rzeczy: urzędowa i społeczna. W Urzędzie 
i wśród Radnych, należało głośno wypowiadać, że 
to Informator Mazowsza jest winien całemu złu, bo 
swoimi publikacjami doprowadził do tego całego bała-
ganu i destabilizacji. Niszczy ponadto kariery wielu 
zasłużonych ludzi i nie pozwala Radnym i Zarządowi 
spokojnie pracować. Wersja społeczna to taka, że ludzie 
zobaczyli wreszcie jak „układ”, czy jak kto woli towarzy-
stwo wzajemnej adoracji, „doi” spokojnie od lat pensje 
i diety z samorządowej kasy, zatrudnia na lewo i prawo 
swoich znajomych i ziomków, a jak nazwisko zbyt kłuje 
w oczy, wymienia się „gminnie” etatami – ty mojemu 
tam, to ja w zamian twojemu tu. Słowo „załatwianie” 
nabrało znowu specyficznego znaczenia, jak za komuny. 
A skoro na dodatek, Urzędy są w dzisiejszych, trudnych 
czasach najpewniejszymi pracodawcami, to wielu szuka 

możliwości „podłączenia się”, a ci co już są, zrobią 
wszystko, żeby posadki nie stracić.

Ogromne poparcie społeczne daje nam mandat do 
wydawania kolejnych numerów Informatora Mazowsza, 
a poczytność i zasięg zwiększają się z każdym wydaniem. 
Piszemy o rzeczach ważnych, a nasze publikacje zawsze 
są oparte o dokumenty i materiały źródłowe, więc na 
efekty nie trzeba długo czekać. Układ to ludzie, ludzie 
to nazwiska, ale już nie tak krystaliczne jak do tej pory.

„Piaseczyńskie Słońce” (Burmistrz Putkiewicz) od kilkuna-
stu miesięcy coraz bardziej blednie, jakieś spektakularne 
wybuchy i erupcje towarzyszą jego nieskoordynowanym 
działaniom… czy te konwulsje znajdą niedługo swój… 
finał? Może czas rozpocząć procedurę „impeachmentu”?

Na razie wyrok jaki zapadł w sądzie I Instancji jest dla 
niego korzystny, ale pokazał dobitnie wiele nieprawi-
dłowości. Sąd taktownie obarczył winą za wszelkie 
nieprawidłowości tylko urzędników, bo łatwiej mu było 
zrzucić odpowiedzialność np. na… nieżyjącą księgową, 
niż wskazać palcem na urzędującego Burmistrza, jako 
winnego. Wiemy już, że Sąd Okręgowy w Warszawie 
posiada zazwyczaj odmienne zdanie, więc chyba „fani” 
Burmistrza już powinni zaciskać kciuki.

Pani Wice Kułakowska-Michalak… jednoznacznie buduje 
narrację w Urzędzie Gminy i poza nim, że nasze ataki na 
Zarząd Gminy są skandaliczne, a krytyka nieuzasadniona, 
natomiast w pismach czy e-mailach kierowanych do 
Redakcji IM, brak z jej strony merytorycznego odniesienia 
do zarzutów stawianych przez nas. Jej urzędowe odpo-
wiedzi zawierają enigmatyczne, niejasne sformułowania 
i mijają się z prawdą, czyli stanowią kłamstwa. Żałosne, 
że w taki sposób tuszuje własne dyletanctwo i nieudolność 
w zarządzaniu Gminą. Gdy komuś zwracasz uwagę, że 
źle robi, bo można to coś zrobić lepiej i zgodnie z prawem, 
to oczekujesz, że ten ktoś weźmie te uwagi do serca 
i naprawi co sam sknocił, ale cóż, przecież to nie honor…

„KAŻDA WŁADZA DEPRAWUJE, 
A WŁADZA ABSOLUTNA 

DEPRAWUJE ABSOLUTNIE”
John Atcon
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To, że „nasze gwiazdy” bledną i ich los wydaje się być 
przesądzony, jest wyłączną zasługą zaledwie garstki 
zdeterminowanych osób, które nie chcą się pogodzić 
z okradaniem ich przez bezdusznych urzędników. Upór 
i determinacja zaczynają procentować, a walka Dawida 
z Goliatem zaczyna przynosić pierwsze sukcesy, ale 
jakże znamienne i przykre jest to, że cała rzesza równie 
pokrzywdzonych, czeka asekuracyjnie z „podkulonymi 
ogonami” na korzystne rozstrzygnięcia sądowe, a nowo-
roczne podwyżki w dopłatach na dziecko przyjęła jako 

„ludzki” gest władzy.

Co daje determinacja, odwaga i konsekwencja?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w  Warszawie 
Sygn. akt V SA/Wa 006/21 Odpis Postanowienia z dnia 
15 marca 2021 r.

Przewodniczący – Sędzia WSA Dariusz Czarkowski 
po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2021 r. na posie-
dzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania 
zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Krystyny Otrę-
ba-Kurasiewicz na decyzję Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2020 r. 
nr KOA/3980/NI/19 w przedmiocie zwrotu dotacji wyko-
rzystanej niezgodnie z przeznaczeniem postanawia: 
wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w  Warszawie 
Sygn. V SA/Wa 906/21 po rozpoznaniu na posiedzeniu 
niejawnym w dniu 14 czerwca 2021 r. skargi Krystyny Otrę-
by-Kurasiewicz na decyzję SKO Warszawa w przedmiocie 
zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem:

1. Uchyla zaskarżoną decyzję

2. Zasądza od Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego w  Warszawie na rzecz Krystyny 
Otręby-Kurasiewicz kwotę 22.998 złotych tytułem 
zwrotu kosztów postępowania

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wyrok w imieniu Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2021 r XXIV Wydział 
Cywilny: Przewodniczący Sędzia Joanna Szekowska-Krym 
po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2021 r. w Warszawie 

na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Krystyny 
Otręba przeciwko Gminie Piaseczno, o zapłatę:

1. zasądza od pozwanej Gminy Piaseczno na rzecz 
powódki Krystyny Otręba kwotę 112 936 (sto dwa-
naście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) złotych 
wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 
29 listopada 2014 r. do dnia zapłaty,

2. obciąża pozwaną Gminę Piaseczno kosztami procesu 
w całości, szczegółowe rozliczenie tych kosztów 
pozostawiając referendarzowi sądowemu.

…”Sąd uznał, że opinia biegłej (* powołanej przez Powódkę 
Krystynę Otrębę-Kurasiewicz – dopisek redakcji) została 
sporządzona w sposób profesjonalny i rzetelny, a biegła 
sporządzając opinie przyjęła prawidłowe założenia, opie-
rając się w szczególności o tredé art. 106 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 z późn. zm.) oraz o treści art. 216 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240). Sąd w całości podziela i aprobuje przyjęte 
przez biegłą kwalifikacje wydatków bieżących w rozu-
mieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. 2004.256.25721)…”

Z ostatniej chwili:

Sąd Okręgowy w  Warszawie XXV  Wydział 
Cywilny – Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 17 września 2021 r. Przewodnicząca Sędzia 
Edyta Bryzgalska po rozpoznaniu w dniu 17 września 
2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa 
(MM) prowadzącej Przedszkole Publiczne (S) przeciwko 
Miastu i Gminie Piaseczno, o zapłatę:

I. zasądza od Miasta i Gminy Piaseczno na rzecz 
(MM) prowadzącej Publiczne Przedszkole (S) kwotę 
117.063.66 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnie-
nie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty;

II. zasądza od Miasta i Gminy Piaseczno na rzecz 
(MM) prowadzącej Przedszkole Publiczne (S) kwotę 
19.082,43 tytułem zwrotu kosztów procesu

III. nakazuje zwrócić (MM) ze Skarbu Państwa – Sądu 
Okręgowego w Warszawie kwotę 1.667,57 zł tytułem 
nadpłaconych zaliczek na biegłych

IV. nakazuje pobrać od Miasta i Gminy Piaseczno na 
rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w War-
szawie kwotę 521 zł tytułem nieuiszczenia części 
opłaty od pozwu. 

Kiedyś mówiło się: „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”. Słowo 
Bóg znika dzisiaj ze środków przekazu, więc również 
i w tym powiedzeniu zastąpiono je czymś dziwacznym: 
Karma. O tym do kogo i w jakiej formie ta Karma jeszcze 
wróci, przekonamy się zapewne wkrótce. 
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Współcześni dziennikarze są potrzebni, ale chyba tylko po 
to, by tworzyć peany pochwalne na cześć polityków. Od lat 
mówi się, że dobry wywiad i częste obecności w mediach 
drukowanych czy na antenie stacji tv, to tylko kwestia 
ceny, bo wszystko i każdego, podobno można kupić. 
Czy naprawdę każdego dziennikarza można kupić lub 
zastraszyć? Jaka jest w takim razie cena wolności i nieza-
leżności prasy? Albo jeszcze inaczej formułując pytanie: 
czy opłaca się prowadzić niezależne dziennikarstwo?

Ostatnio obserwujemy niepokojące przypadki presji wywie-
ranej na dziennikarzach, jeżeli takowi wyłamują się z ogólnie 
przyjętego nurtu i co ciekawe, nie są to działania skierowane 
bezpośrednio w ich pracę, ale inne, sprytnie wynalezione 
okoliczności. Np. zarzucenie udziału w nielegalnym zgro-
madzeniu, pomimo że dziennikarz był tam, aby relacjonować 
przebieg tego zdarzenia. Tego typu działania otrzymały 
już nawet rodzimą nazwę jako „zamrażanie” – pewnie dla 
ominięcia kontrowersyjnego słowa „zastraszanie”.

Pojęcie „zamrażania” funkcjonuje również na świecie 
i to już od dawna, pod nazwą SLAPPs (ang. strategic 
lawsuits against public participation), czyli w dosłow-
nym tłumaczeniu „strategicznych procesach przeciwko 
udziałowi publicznemu”. Innymi słowy SLAPPs zde-
finiować można, jako wysuwanie bezpodstawnych 
zarzutów i wytaczanie procesów, zwykle z powództwa 
cywilnego, m.in. przeciwko dziennikarzom, sygnalistom, 
aktywistom czy organizacjom obywatelskim, informu-
jącym publicznie o nadużyciach ze strony np. władz lub 
przedsiębiorców. Celem jest zastraszanie i uciszanie 
krytyków m.in. przez obarczanie ich kosztami postępo-
wania sądowego czy domaganie się niewspółmiernie 
wysokiego zadośćuczynienia, a przez to zmuszanie do 
zaprzestania publicznego sprzeciwu.

Czy „zamrażanie” lokalnych mediów ma również miejsce? 
Oczywiście tak, bo samorządowa władza, podobnie jak 
te wyższego szczebla, wykazuje się ogromną pomysło-
wością i energią w celu pozbycia się ze swojego małego 
podwórka niewygodnego tytułu czy „zbyt” dociekliwego 
dziennikarza, a metody ich działania są coraz bardziej 
pomysłowe, zwłaszcza że nad ich wdrożeniem pracują 
gminni radcowie czy adwokaci.

Ja, ze swojej strony, „naraziłem” się Gminie Piaseczno 
poprzez… wysłanie e-maila z pytaniami, więc pozwano 
mnie do Sądu za… zbytnią ciekawość?

Nie, bo byłoby to zbyt śmieszne – Gmina Piaseczno 
uznała, że mój „e-mail”… zniesławił ją.

NIEWYGODNA PRAWDA

Ale od początku – w czwartek, 28.01.2021 roku wysłałem 
do Burmistrza Putkiewicza e-maila z szeregiem kon-
kretnych pytań dotyczących atmosfery panującej wokół 
przedszkoli prywatnych. Wskazałem również konkretne 
osoby, które moim zdaniem były odpowiedzialne za 
narastanie tam problemów. Aby wykluczyć tradycyjny 
brak odpowiedzi lub podanie jej tylko w lakonicznej formie, 
załączyłem do wiadomości inne ważne osoby z polskiej 
polityki i administracji państwowej. No i tym, chyba otwo-
rzyłem Puszkę Pandory! Już następnego dnia tj. w piątek 
wieczorem, otrzymałem ostre pismo przedprocesowe, 
napisane przez kolegę (skoro ta sama Kancelaria) naszej 
rp Teresy Piekarczyk i podobno w jej imieniu (brak było 
jednak stosownego Pełnomocnictwa), w którym zażądał 
przeprosin już w najbliższy poniedziałek, za niektóre 
sformułowania zawarte w e-mailu skierowanym do… Bur-
mistrza. No szlag mnie trafił, bo jako nadawca wiadomości, 
nie wyraziłem zgody na przekazanie tej korespondencji 
innym podmiotom niż wskazani w e-mailu adresaci. Moim 
zdaniem, udostępnienie treści przedmiotowej wiadomości 
e-mailowej przez Burmistrza Piaseczna Pana Putkiewicza 
gminnej radczyni Pani Piekarczyk, stanowi naruszenie 
mojego dobra osobistego w postaci tajemnicy kore-
spondencji. Ochrona korespondencji nie dotyczy tylko 
jej adresata, ale przysługuje również nadawcy. Odpisałem 
jednak temu Panu, wytykając błędy formalne w piśmie 
i zakończyłem sformułowaniem: zasadnym wydaje się 
ustalenie przez Sąd, w  jaki sposób Pani Piekarczyk 
otrzymała tę korespondencję i na bazie jakich przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, powołuje się na nią 
w groźbie pozwu przeciwko mojej osobie?!

Riposta okazała się chyba być skuteczna, bo Pani Pie-
karczyk osobiście dała mi spokój, ale wiedziałem, że ONI 
mi nie odpuszczą – no i mam jednak pozew. Wygląda 
na to, że napisany niezbyt fachowo i jakby sklecony 
na kolanie, ale jest, bo ma być, bo ma dręczyć mimo 
braku argumentów. Wniesienie pozwu przez Gminę 
Piaseczno, traktuję wyłącznie jako próbę ,,uciszenia 
wolnych mediów”, które są niezależne od władz gmin-
nych i nie reprezentują interesu urzędników gminnych, 
a próbują dociekać obiektywnej prawdy, poprzez żądanie 
udostępniania, często niewygodnych informacji. Żądanie 
przeprosin i wysoka zapłata, ma zgodnie ze schematem 

„zamrażania”, powstrzymać mnie od dalszego działa-
nia, a pośrednio odebrać mi konstytucyjne prawo do 
informacji. Sam Pozew Gminy Piaseczno nie zawiera 
tak naprawdę żadnego doprecyzowania, jakie to konkret-
nie dobra osobiste miałyby zostać naruszone poprzez 
mojego e-maila wysłanego do Burmistrza i adresatów, 
wskazanych jako odbiorców wiadomości elektronicznej.
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Kwestie o jakie pytałem w e-mailu, były już wcześniej 
przedmiotem szeregu artykułów, audycji i reportaży 
np. Magazynu Express Reporterów czy Magazynu 
Śledczego. W tamtych przypadkach Gmina jednak nie 
pozywała Telewizji Polskiej i nie zarzuciła tym redakcjom 
naruszenia jej dóbr osobistych, albowiem zdawała sobie 
sprawę z braku jakichkolwiek przesłanek i szans na 
sukces, pozywając tak duże podmioty rynku medialnego.

Zgodnie z art. 11 ustawy prawo prasowe, dziennikarz 
ma prawo do uzyskania informacji w dwóch postaciach. 
Jak każdy obywatel ma prawo do informacji publicznych, 
ale również posiada specjalne dziennikarskie prawo do 
informacji. Dziennikarz ma prawo kontaktu z przed-
stawicielami jednostek organizacyjnych, a kierownicy 
tych jednostek powinni zapewnić swobodny kontakt 
dziennikarza z pracownikami oraz umożliwienia mu 
zebrania informacji i opinii. Dziennikarze powinni jednak 
przestrzegać zasad etyki zawodowej dziennikarskiej 
z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego, czyli 
powszechnie przyjętych reguł postępowania. Ustawa 
prawo prasowe (Dz. U. 1984, nr 5, poz. 24) stanowi, iż 
dziennikarze służą społeczeństwu i państwu jako zbioro-
wości. Wypada również nadmienić, że zgodnie z wykładnią 
prawną, ETPC (Europejski Trybunał Praw Człowieka) 
uważa, że dziennikarzom przysługuje większy zakres 
dopuszczalnej krytyki gmin i aparatu państwowego.

Pytania sformułowane przeze mnie jako dziennikarza 
lokalnej stacji ITVPiaseczno, działającej na terenie Pia-
seczna od prawie 15 lat, dotyczyły pewnych sytuacji, 
które miały albo mogły mieć miejsce w naszej gminnej 
rzeczywistości. E-mail skierowany do Burmistrza Pia-
seczna oraz do wiadomości ściśle określonych osób 
nie zawierał treści, które naruszałyby jakiekolwiek dobra 
osobiste. Jako dziennikarz miałem obowiązek zbierania 
informacji u samego źródła, pytając o nie urzędnika sto-
jącego na czele urzędu administracji samorządowej. Zaś 
obowiązkiem tego urzędnika było udzielenie rzeczowych 
wyjaśnień i informacji, a zamiast tego, został wniesiony 
pozew. Uważam, że jest to nadużycie prawa przez samą 
Gminę Piaseczno, która w ten sposób chce zastraszyć 
mnie jako przedstawiciela lokalnych mediów.

Wg art. 1 – prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypo-
spolitej Polskiej, korzysta z  wolności wypowiedzi 
i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego 
informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli 
i krytyki społecznej. Dalej ustawa stanowi, że prasa jest 
zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawia-
nych zjawisk, zaś organy państwowe, przedsiębiorstwa 
państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne 
oraz organizacje spółdzielcze, są obowiązane do udzie-
lenia odpowiedzi na przekazaną im krytykę prasową 
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 
miesiąca (art. 6). Art. 11 stanowi, że każdy dziennikarz 
jest uprawniony do uzyskiwania informacji w zakre-
sie, o którym mowa w art. 4, zaś informacji w imieniu 
jednostek organizacyjnych, są obowiązani udzielać 
kierownicy tych jednostek, ich zastępcy, rzecznicy 
prasowi lub inne upoważnione osoby, w granicach 
obowiązków powierzonych im w tym zakresie.

Cała treść pozwu Gminy Piaseczno oparta jest na 
jednym mailu, wysłanym przeze mnie jako redaktora 
naczelnego ITVPiaseczno do Burmistrza Gminy z pyta-
niami. Mail z dnia 28.01.2021 r. zawiera pytania, na które 
odpowiedzi, oczekuje dziennikarz. Jest to postępowanie 
nie tylko zgodne z przepisami prawa prasowego, ale 
również jak najbardziej etyczne oraz zachowujące 
wszelkie standardy, w tym określone w art. 12 Pr. pras: 
Dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną 
staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu 
materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność 
z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źró-
dło. Burmistrz miał obowiązek i okazję odpowiedzieć 
w sposób merytoryczny na sformułowane przeze mnie 
pytania, jednak z sobie tylko znanych przyczyn tego nie 
uczynił do dnia dzisiejszego.

Chciałbym czytelnikom Informatora Mazowsza jak rów-
nież mieszkańcom Gminy Piaseczno śledzącym profil FB 
ITVPiaseczno przypomnieć, że niedawno zapadł prawo-
mocny wyrok skazujący, dotyczący byłego Burmistrza 
Gminy Piaseczno, a obecnego Wicestarosty Zdzisława 
Lisa. Byłem również współtwórcą cyklu materiałów 
prasowych dotyczących w/w osoby. W ustnym uzasad-
nieniu Sąd potwierdził szereg nieprawidłowości jakich 
dopuścił się oskarżony Lis. Tym samym, Sąd niejako 
pośrednio uznał zamieszczone informacje w lokalnej 
gazecie za wiarygodne i rzetelne. Konkludując: jako 
właściciel stacji internetowej ITVPiaseczno i miesz-
kaniec tej Gminy, starałem się zawsze być obiektywny 
i nikogo swoimi publikacjami nie oczerniać. Uznaję 
swoje działania za etyczne i rzetelne pod względem 
warsztatu dziennikarskiego, a zarzucanie mi przez Gminę 
Piaseczno „przemycania” złośliwości, jest tylko wyrazem 
bezsilności wobec faktu dociekania przeze mnie prawdy. 
Prawdy, która niestety jest niewygodna dla miejscowych 
władz. Działam od kilkunastu lat nie dla własnej chwały 
i interesów, ale mieszkańców, którzy mają prawo wiedzieć, 
co się w ich Gminie dzieje. 
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PIASECZYŃSKA „WYROCZNIA”

Za niewłaściwe zachowanie, adwokat czy radca prawny 
poniesie odpowiedzialność. Prawnicy powinni prze-
strzegać zasad etycznych. Za ich złamanie, odpowiadają 
dyscyplinarnie. Obszerne regulacje w  kodeksach 
etycznych dotyczą także unikania konfliktu interesów. 
Radcowie i adwokaci nie powinni podejmować się 
sprawy przeciwko komuś, z kim są w relacji, która 
mogłaby mieć wpływ na ich bezstronność.

Radca Prawny (rp) Teresa Piekarczyk jest wciąż 
zatrudniona w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno. 
Z upoważnienia Burmistrza Daniela Putkiewicza, złożyła 
zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu przestęp-
stwa przez Dyrektora Przedszkola „Bajka”, polegającego 
na fałszowaniu faktur do rozliczenia wydatkowania 
dotacji oświatowej, udzielonej na przedszkole, poprzez 
umieszczenia na fakturach napisu „wydatkowano 
z dotacji”. Zgłoszenie przestępstwa zarzuca popeł-
nienie czynu określonego w art. 270a § 1 kk, czyli 
posługiwania się sfałszowanym dokumentem.

Jest jednak duże prawdopodobieństwo, że w chwili 
zgłoszenia zawiadomienia, rp  Teresa Piekarczyk 
była świadoma, że czyn taki nie tylko nie stanowił 
przestępstwa, ale był wręcz obowiązkiem wykonania 
przez Dyrektora.

Na podstawie § 6 pkt 3 Uchwały NR 1288/XLIII/2018 
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 roku 

„w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
placówek wychowania przedszkolnego i szkół podsta-
wowych prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystywania dotacji”, Organ prowadzący Publiczne 
Przedszkole „Bajka” był ZOBOWIĄZANY do dokonania 
trwałych naniesień na fakturach. Cyt.: „3. Na dowodach 
księgowych dotyczących sfinansowanych z dotacji 
wydatków, organ prowadzący szkolę umieszcza trwały 
opis, określający nazwę jednostki i kwotę, w której 
wydatek został sfinansowany z dotacji otrzymanej 
z budżetu Gminy Piaseczno.”

Pani Dyrektor zgodnie z najlepszą wiedzą i posiadanymi 
dokumentami wyjaśniającymi ewentualne wątpliwości 
w tej materii, dokonała wpisania takich klauzul na 
przedstawionych do kontroli fakturach. Część takich 
wpisów złożyła wcześniej, a część w trakcie kontroli.

W związku z treścią przepisu Uchwały Rady Miejskiej, 
zarzucany przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno czyn, 
a będący tematem zawiadomienie do Prokuratury 

i  podpisanym bezpośrednio przez tę radczynię 
prawną, nie był czynem zabronionym, a wręcz prze-
ciwnie. Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie, jako akt 
prawa miejscowego powszechnie obowiązującego, 
zobowiązywała organy prowadzące przedszkola 
do takich czynności.

Odpowiednie przepisy Uchwały są następujące:

§ 6.

1. Kontroler ma prawo do:

1) swobodnego poruszania się na terenie szkoły 
kontrolowanej, w  tym do wstępu do obiektów 
i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli;

2) wglądu do dokumentów związanych z  przed-
miotem kontroli, pobierania kopii dokumentów 
i  innych materiałów w zakresie przedmiotu kon-
troli, z zachowaniem wymogów przewidzianych 
w przepisach odrębnych.

2. Organ prowadzący szkołę jest zobowiązany do 
zapewnienia kontrolującemu warunków niezbęd-
nych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, 
w tym niezwłocznego przedstawienia do kontroli 
żądanych dokumentów, terminowego udzielania 
wyjaśnień oraz w miarę możliwości udostępniania 
oddzielnego pomieszczenia.

3. Na dowodach księgowych dotyczących sfinansowa-
nych z dotacji wydatków organ prowadzący szkołę 
umieszcza trwały opis określający nazwę jednostki 
i kwotę, w której wydatek został sfinansowany 
z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Piaseczno.

4. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się 
poza siedzibą szkoły kontrolowanej, organ pro-
wadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność 
ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas 
kontroli, w siedzibie szkoły.

Skoro norma prawna, zobowiązująca do trwałego 
naniesienia w/w  informacji, występuje dokładnie 
w tym miejscu uchwały i nie zobowiązuje też organu 
prowadzącego przedszkole do naniesienia w określo-
nym innym czasie w/w informacji, to dokonanie tego 
w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych jest 
jak najbardziej prawidłowe w świetle przepisów § 6 
wymienionej uchwały.
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Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno oraz rp Pani 
Teresa Piekarczyk składająca w jego imieniu zawia-
domienie prawdopodobnie doskonale wiedzieli, że 
Dyrektor Przedszkola Krystyna Otręba–Kurasiewicz 
nie popełniła zarzucanego przez nich przestępstwa. 
Przepisy Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie są 
aktem prawa miejscowego, powszechnie obowiązują-
cego na terenie Gminy Piaseczno. Obecny Burmistrz 
Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz, w chwili 
podejmowania w/w uchwały pełnił funkcję I Zastępcy 
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, a także już jako 
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno skierował do Rady 
Miejskiej w styczniu 2019 roku, a więc pół roku przed 
złożeniem rzeczonego zawiadomienia, projekt nowej 
uchwały dotyczącej tego samego tematu, w której to 
uchwale przepis regulujący oznaczania faktur jest 
w treści niezmienionej. Z  tego powodu, także Pani 
Teresa Piekarczyk również znała te przepisy, ponieważ 
sama osobiście opiniowała te przepisy pod kątem 
prawnym i na projekcie uchwały widnieje jej podpis.

Radca Prawny Teresa Piekarczyk była też obrońcą 
byłego Burmistrza, a obecnego Wicestarosty Zdzisława 
Lisa w procesie karnym z oskarżenia prywatnego 
Pani Otręby-Kurasiewicz w sprawie o zniesławienie 
w Sądzie Rejonowym w Piasecznie. W tej sprawie 
14.10.2020 zapadł wyrok, na mocy którego Zdzisław 
Lis został uznany za winnego i zobowiązany do zapłaty 
nawiązki i przeproszenia Pani Dyrektor.

W  drugiej instancji, w  Sadzie Okręgowym w  War-
szawie również reprezentowała Pana Lisa, gdzie 
dnia  20.05.2021 zapadł prawomocny wyrok ska-
zujący – z karą grzywny 5000 zł, nawiązki 1000 zł 
i obowiązkiem pokrycia wszelkich kosztów sądowych.

Pani Teresa Piekarczyk była ponadto pełnomocnikiem 
innych pozwanych w procesie cywilnym z powództwa 
Pani Otręba–Kurasiewicz przeciwko Zastępcy Bur-
mistrza Piaseczna Hannie Kułakowskiej–Michalak 
oraz Mariuszowi Sekule, Dyrektorowi Centrum Usług 
Wspólnych w Piasecznie, o ochronę dóbr osobistych 
(Sąd Okręgowy w Warszawie).

Skoro wykonywanie przez nią funkcji obrońcy i pełno-
mocnika osób prywatnych, którzy są funkcjonariuszami 
i pracownikami samorządowymi w Piasecznie, ma 
miejsce jednocześnie z czynnościami radcy prawnego 
Urzędu Gminy, to wobec tego zasadne jest twierdzenie, 
że działania podejmowane przez rp Teresę Piekarczyk 
wobec Pani Dyrektor Przedszkola „Bajka”, przy wyko-
rzystaniu swej pozycji jako radcy prawnego Urzędu, 
ma bezsprzecznie na celu uzyskanie korzyści dla jej 
bezpośrednich klientów – czyż nie tak?

Od 2010 roku, kiedy funkcję Burmistrza objął Zdzi-
sław Lis, przedszkola dostawały zaniżoną dotację. 
Zdzisław Lis stosował „sztuczki”, polegające na tym, 

że ukrywał koszty gminnych przedszkoli, przez co 
wyliczanie dotacji było zafałszowane i niekorzystne 
dla przedszkoli prywatnych, a z kolei obecny Burmistrz, 
kontynuuje nadal tę „kreatywną księgowość”. Dla 
przykładu: koszty remontów gminnych przedszkoli są 
umieszczane w budżecie gminy w dziale inwestycje, 
przez co przestają być kosztem, dozorców, którzy 
pracowali w przedszkolach, pozatrudniał w CUW-ie 
i  tym samym znacznie obniżył koszty utrzymania 
swych przedszkoli, to samo robiąc z księgowością. 
O tych wszystkich działaniach z pewnością doskonale 
wiedziała rp Pani Teresa Piekarczyk. Jako ciekawostkę 
należy dodać, że rp Pani Teresa Piekarczyk obsługuje 
Gminę Piaseczno i  sąsiednią Gminę Lesznowola. 
W Gminie Lesznowola dotacje były i są płacone pra-
widłowo, chociaż przepisy są takie same! Skąd takie 
rozbieżności, co za hipokryzja prawna!

W chwili obecnej, kilkanaście przedszkoli z Piaseczna 
wniosło pozwy do Sądu o zwrot zaniżonej dotacji, 
a zasądzona wcześniej suma odszkodowania w kwocie 
1 121.888,47 dla jednego z przedszkoli, tytułem dopłaty 
do niedoszacowanych dotacji, świadczy niezbicie 
o nieprawidłowościach u źródła przy ustalaniu kwoty 
dotacji, więc i słuszności tych pozwów.

W procesach cywilnych o zapłatę, rp Pani Teresa Pie-
karczyk przeciąga sprawy „w nieskończoność” – niech 
trwają jak najdłużej i nie obciążają odpowiedzialnością 
obecnej władzy, a że olbrzymie koszty Gminne wciąż 
rosną – co tam, po nas, to nawet potop…



ZAPRASZAMY  
NA G / INFORMATORMAZOWSZA

REDAKCJA:
  ul. Jutrzenki 97 
  02-231 Warszawa
  +48 22 240 25 01
  +48 22 398 48 49
  redakcja@imazowsza.eu
  www.imazowsza.eu
  Informator Mazowsza

DZIAŁ REKLAMY:
 +48 22 846 69 39

NAKŁAD: 10 000 egz.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i  zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych 
zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. Redakcja zastrzega sobie również prawo do nieopublikowania 
przesłanego materiału bez podawania przyczyny.

REDAKTOR NACZELNY
Roman Gembarzewski 

naczelny@imazowsza.eu

SKŁAD I GRAFIKA:
Imprimatur Agata Ogrocka 

www.imprimatur.com.pl

WYDAWCA
GR Roman Gembarzewski 

ul. Jutrzenki 97 
02-231 Warszawa 

WSPÓŁPRACA  
MARKETING I REKLAMA

Elżbieta Miłosińska

WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA
Mariusz Kujaszewski - ITV Piaseczno 

redakcja@itvpiaseczno.pl

DRUK:
ADVERT: 

ul. Krakowska 21, 41-503 Chorzów

Opisana powyżej postawa i  czyny popełnione 
przez rp  Teresę Piekarczyk, mogą wypełniać zna-
miona naruszenia zasad etyki radcy prawnego: 

- art. 38 ust. 3 i 7 kodeksu etyki, gdyż składając zawia-
domienie o popełnieniu przestępstwa przez Panią 
Otrębę–Kurasiewicz, radca Piekarczyk wiedziała, że 
w/w  tego przestępstwa nie popełniła, a zawiadomienie 
zostało wniesione wyłącznie w celu zdyskredytowania 
Pani Dyrektor jako oskarżycielki w  sprawie prze-
ciwko jej klientowi, byłemu Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Piaseczno, oraz zaszkodzeniu jej jako jego 
przeciwniczce procesowej.

- art. 42, gdyż radca prawny utożsamia interes swojego 
klienta (Gminy Piaseczno) z  interesami prywatnymi 
członków organów Gminy i funkcjonariuszy gminnych 
(Zastępca Burmistrza, Dyrektor CUW, były Burmistrz).

- art. 27 pkt. 1. Teresa Piekarczyk jako pracownik i radca 
prawny Urzędu uczestniczyła w sprawach ustalania 
dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli 
w Gminie Piaseczno w okresie pełnienia funkcji Bur-
mistrza przez Zdzisława Lisa, a obecnie bierze udział 
w postępowaniu i jest jego obrońcą w sprawie karnej 
dotyczącej tych samych zdarzeń, w których poprzednio 
brała udział jako przedstawiciel organu gminy.

Ostatnio, rp Pani Teresa Piekarczyk stała się bardzo 
wrażliwa na punkcie własnego wizerunku i  wize-
runku swego pracodawcy, Gminy Piaseczno. To 
w sumie naturalne, gdy człowiek reaguje niechęcią 
czy wręcz wrogością do innych, którzy nas krytykują 
za byle co, a jeszcze, nie daj Boże, wymyślają jakieś 
niestworzone rzeczy pod naszym adresem. Jednak, 
gdy za prawdę lub niewygodne pytania, reaguje 
się „świętym oburzeniem” i  pozwami sądowymi 
o zniesławienie, to już gruba przesada, albo celowe 

„zamrażanie” przeciwnika, aby stworzyć parasol 
ochronny dla własnego „interesu”.

W podsumowaniu, zachowanie i działania Pani Teresy 
Piekarczyk, jako Radcy Prawnego i  jako urzędnika 
Gminy, zasługują chyba na specjalną uwagę Rzecznika 
Dyscyplinarnego Radców Prawnych, gdyż wykorzystu-
jąc swoją funkcję urzędową, dopuszczała się działań 
mogących być zwykłym nękaniem niewygodnych  ludzi 
(dyrektor, dziennikarz), za to, że nie tylko odważyli się 
wejść w spór z Gminą, to jeszcze bezczelnie wskazali 
liczne nieprawidłowości w jej działaniu. Czy można 
więc mówić o zgodności czynu z etyką, gdy w majesta-
cie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, rp Pani Teresa 
Piekarczyk wykorzystuje organy państwowe przeciwko 
własnym obywatelom, dla interesu jej klientów?


