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Spotkanie autorskie ze świato-
wej sławy wokalistką jazzową 
i kompozytorką odbędzie się 
12 marca w Domu Kultury 
w Piasecznie. *str. 8

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 16 marca
2016 r. o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

www.piaseczno.eu

Urszula DudziakOferta edukacyjna

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej                           str. 2

Sprawozdanie z pracy 
burmistrza str. 2

Program Rodzina 500 plus to system wsparcia rodzin, który w założeniu ma zmniejszyć
obciążenia finansowe rodzin związane z wychowywaniem dzieci, a tym samym zachęcić
do posiadania ich większej liczby.

Gmina wdraża program Rodzina 500+

Zamknięcie wiaduktu

W związku z modernizacją linii kolejowej
w poniedziałek 14 marca generalny wy-
konawca zamyka wiadukt drogowy 
w Alei Kalin.  str. 3

Trwa rekrutacja do szkół 
i przedszkoli. W specjalnym
dodatku przedstawiamy peł-
ną ofertą placówek pub-
licznych na terenie gminy
Piaseczno wraz z danymi
kontaktowymi. s. 4-7

Piaseczno już od lutego przygoto-
wuje się do programu wypłat świad-
czenia wychowawczego. Aby umoż-
liwić sprawne działanie systemu, do
Wydziału Świadczeń Społecznych,
odpowiedzialnego za wdrażanie pro-
jektu, zatrudnionych będzie czworo
nowych pracowników – Z naszych
wyliczeń wynika, że uprawnionych
do świadczenia w gminie Piaseczno
jest około 6000 rodzin, dlatego pla-
nujemy uruchomić dodatkowe
punkty, w których będzie można
złożyć wniosek i uzyskać odpowie-
dzi na ewentualne pytania – mówi
wiceburmistrz Hanna Kułakowska-
-Michalak.

Przede wszystkim wnioski będzie
można składać bezpośrednio w Wy-
dziale Świadczeń Społecznych. Zostaną
przygotowane trzy stanowiska, wejście
od ul. Fabrycznej 2 oraz dwa lokale przy
ul. Szkolnej – wejścia od strony ulicy
Puławskiej. Ponadto wnioski będzie
można składać w kancelarii Urzędu
Miasta przy ul. Kościuszki 5, której go-
dziny pracy w kwietniu zostaną wy-
dłużone. Aby rozładować spodziewane
kolejki, planowane jest też utworzenie
„lotnych” punktów w największych
placówkach oświatowych. Rodzice zo-
staną wcześniej poinformowani, w ja-
kich dniach w danej placówce urzęd-
nicy gminni będą zbierać wnioski.

Wniosek będzie można też złożyć
kanałami elektronicznymi, poprzez 
e-PUAP czy emp@tie oraz za pośred-
nictwem większości internetowych
systemów bankowości elektronicznej.

– Składających wnioski prosimy 
o podanie aktualnego konta banko-
wego, gdyż w trosce o jakość obsługi

będziemy dokonywać przelewów lub
wypłacać środki za pośrednictwem
poczty. Nie planujemy wypłat w ka-
sach Urzędu, aby nie powodować gi-
gantycznych kolejek – informuje Arka-
diusz Czapski, sekretarz Urzędu Miasta.

Świadczenie wychowawcze 
w kwocie 500 zł będzie wypłacane co
miesiąc rodzicom lub opiekunom na
dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.

Co roku trzeba będzie aktualizować
wniosek w miejscu zamieszkania.

Osoby uprawnione 

do świadczenia 500 +:

• Matka lub ojciec. W przypadku roz-
wodu – świadczenie wychowawcze
będzie wypłacane temu rodzicowi, pod
którego opieką znajduje się dziecko. Je-
śli rozwiedzeni rodzice sprawują opiekę
naprzemiennie, wsparcie będzie mię-
dzy nimi proporcjonalnie dzielone.
• Opiekun prawny dziecka.

• Opiekun faktyczny dziecka. Jest nim
ta osoba, która faktycznie opiekuje się
dzieckiem i wystąpiła do sądu o przy-
sposobienie dziecka.

Podstawowe zasady otrzymania

świadczenia wychowawczego:

• Na każde drugie i kolejne dziecko 
w rodzinie, które nie skończyło 18 lat,
bez kryterium dochodowego.

• Na jedyne lub pierwsze dziecko 
w rodzinie, które nie skończyło 18 lat,
gdy rodzina spełnia kryterium docho-
dowe, tzn. dochód nie przekracza 800
zł na osobę lub 1200 zł w przypadku
dziecka niepełnosprawnego.
Do niektórych wniosków będą wy-

magane m.in.:

• Oświadczenie o dochodach innych
niż podlegające opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych
(tylko przy ubieganiu się o świadczenie
na pierwsze lub jedyne dziecko). Przy

ustalaniu dochodu wlicza się m.in. ali-
menty od drugiego rodzica dziecka, 
a także pobrane świadczenia z Fundu-
szu Alimentacyjnego. Weryfikację da-
nych przeprowadzać będzie Wydział
Świadczeń Społecznych.
• W przypadku rolników – zaświadcze-
nie właściwego organu gminy, nakaz
płatniczy albo oświadczenie o wielkości
gospodarstwa rolnego (tylko przy ubie-
ganiu się o świadczenie na pierwsze
lub jedyne dziecko).
• W przypadku cudzoziemców – okre-
ślenie zezwolenia na pobyt i pracę
w Polsce.
• W przypadku rodziców adopcyjnych –
dokumenty dotyczące przysposobienia.

Na rok i z wyrównaniem

Pierwszy okres, na który ustalane
jest prawo do świadczenia wychowaw-
czego, rozpoczyna się od 1 kwietnia
2016 roku i trwa do 30 września 2017
roku. Po tym czasie trzeba będzie zło-
żyć wniosek aktualizujący.

W przypadku złożenia wniosku 
o ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego w terminie trzech mie-
sięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj.
w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016
roku (włącznie), wypłata świadczenia
będzie dokonywana z wyrównaniem.

W kolejnych miesiącach świadcze-
nie będzie wypłacane od miesiąca, 
w którym zostanie złożony prawidłowo
wypełniony wniosek.

Świadczenie wychowawcze nie bę-
dzie wliczane do dochodu przy ustale-
niu prawa do innych świadczeń, m.in.:
z pomocy społecznej, świadczeń rodzin-
nych, z Funduszu Alimentacyjnego lub
stypendiów dla uczniów i studentów.

Zamknięcie kładki

14 marca zamknięta zostanie, na kilka
miesięcy,  kładka dla pieszych na dworcu
PKP w Piasecznie.                                    str. 3

Czy w Piasecznie, wzorem niektórych
miast, powinniśmy zakazać występów
cyrkowych z udziałem zwierząt na te-
renach należących do gminy?

Wykorzystanie zwierząt w celach
rozrywkowych wzbudza coraz więcej
kontrowersji. Niektóre miasta, jak
chociażby Warszawa czy Wrocław,
wprowadziły ostatnio zakaz przedsta-
wień z udziałem zwierząt na terenach
publicznych.  Swoją opinię, czy rów-
nież Piaseczno powinno wprowadzić
takie regulacje, możecie Państwo wy-
razić w przygotowanej przez urząd
miasta sondzie, dostępnej na stronie
www.piaseczno.eu.

Weź udział 
w sondzie
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Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 18                17 lutego  2016 r.

Sesja rozpoczęła się od przyjęcia protokołu z 17. sesji Rady Miejskiej.
Sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił prze-
wodniczący Rady Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu wniosków i in-
terpelacji skarbnik zapoznała radnych z sytuacją finansową gminy.

Radni wprowadzili następujące zmiany w budżecie na 2016 r.:
– zwiększono dochody i wydatki o kwotę 153 937 zł w związku 
z przystąpieniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
do projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej ERASMUS+”;
– zdecydowano o przesunięciu wydatków inwestycyjnych
w kwocie 320 000 zł na dotację celową dla powiatu piase-
czyńskiego w związku z realizacją przebudowy drogi 2862W
(ul. Wojska Polskiego);
– wprowadzono zmiany w uchwale nr 436/XVI/2015 w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Piaseczno.

Radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego:
– części miasta Piaseczno dla dz. nr 63/2, obręb 20, przy ul. Zgody;
– części wsi Wólka Kozodawska.

Radni zdecydowali o uchwaleniu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części wsi Jazgarzew dla frag-
mentu terenu położonego pomiędzy ulicami Główną i Leśną.

Radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania części miasta Piaseczna
dla obszaru ograniczonego ulicami Jana Pawła II, Wojska Pol-
skiego, Sienkiewicza oraz torami kolei Warszawa – Radom.

Radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprze-
targowym na 2 lata części działki nr 41/10, przy ul. Puławskiej.
Wyrazili także zgodę na nabycie działki nr 232/5 w Głoskowie.

Radni postanowili sprzedać w drodze bezprzetargowej nie-
ruchomość przy ul. Niecałej, dz. nr 58/11. Wyrazili także zgodę
na ustanowienie na rzecz PGE Dystrybucja S.A. nieodpłatnej
służebności przesyłu na nieruchomościach przy Alei Kasztanów
12 oraz ul. Świętojańskiej.

Radni zdecydowali o zwolnieniu w części z opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nierucho-
mości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Radni zdecydowali o nadaniu nazwy Przytulna ulicy we-
wnętrznej we wsi Grochowa. Wprowadzono również zmiany 
w uchwale 54/V/2015 w sprawie kryteriów drugiego etapu re-
krutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt zarządzenia Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zmie-
niający zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla
rezerwatu przyrody „Biele Chojnowskie”.

Radni uchwalili Gminny Program Wsparcia Rodziny na lata
2016–2018 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w gminie Piaseczno na lata 2016–2022.
Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały do-
stępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.

Poniżej przedstawiamy zarys
najważniejszych spraw, któ-
rymi burmistrz i kierownictwo
zajmowali się od 20 stycznia
2016 r. do 17 lutego 2016 r.

Burmistrz ogłosił 
przetargi na:
•adaptację poddasza budynku
OSP przy ul. Mazowieckiej 27
w Bobrowcu;
• budowę budynku mieszkal-
nego A2 przy ul. Świętojań-
skiej w Piasecznie wraz z za-
gospodarowaniem terenu; 
• dostawę żywności dla Ze-
społu Szkół Publicznych w Za-
lesiu Górnym;
• modernizację instalacji oświe-
tleniowej w budynku SP Nr 5 
w Piasecznie;
• wykonanie opracowań ge-
odezyjnych do postępowań
prowadzonych w trybie art.
73 ustawy z dnia 13 paździer-
nika 1998 r.;
• dostawę materiałów do re-
montu dróg gminnych;
• przebudowę Skweru im.
Stefana Kisielewskiego wraz
z odtworzeniem nawierzchni
ul. Kościuszki i ul. Sierakow-
skiego i przebudowę Kanału
Piaseczyńskiego;
• dwukrotne koszenie i czysz-
czenie przydrożnych rowów,

cieków podstawowych i prze-
pustów na terenie gminy;
• dostawę warzyw, owoców,
przetworów i jaj do SP Nr 1 
w Piasecznie;
• rozbudowę ulic: Północnej,
Świerkowej, Borowej, a także
parkingu przy Zespole Szkół
Publicznych w Piasecznie i ul.
Głównej w Bobrowcu od ul.
Bobrowieckiej do ul. Mazo-
wieckiej o dł. 2 km wraz z od-
wodnieniem – etap I;
• opracowanie projektu budo-
wlanego ulic: Berberysowej, Iry-
sów oraz Astrów wraz z łączni-
kami do ul. Irysów w Piasecznie;
• prace modernizacyjne w bu-
dynku wielorodzinnym poło-
żonym przy ul. Sielskiej 12 
w Siedliskach;
• odławianie, przygotowanie
do adopcji oraz utrzymanie
w schronisku bezdomnych
zwierząt pochodzących z te-
renu gminy Piaseczno;
• wykonanie izolacji przeciw-
wodnej w budynku SP Nr 5
przy ul. Szkolnej w Piasecznie;
• wykonanie opracowań i prac
geodezyjnych dla potrzeb gmi-
ny Piaseczno;
• wymianę i modernizację in-
stalacji centralnego ogrzewa-
nia oraz instalacji elektrycznej
w budynku Przedszkola Nr 4
w Piasecznie.

Burmistrz zatwierdził 
przetargi na:
• dostawę soków na potrzeby
ZSP w Józefosławiu, wyko-
nawca: Hurtownia „BB” Bo-
żena Bąk z Góry Kalwarii, za
cenę 107 642,64 zł brutto;
• dostawę owoców, warzyw
i ryb na potrzeby ZSP w Jó-
zefosławiu, wykonawca: UNI-
FREEZE Sp. z o.o. z Miesiącz-
kowa, za cenę 108 043,95 zł;

• szacowanie nieruchomości
na terenie gminy Piaseczno,
wykonawca: ANKOR Andrzej
Korniluk z Warszawy, za cenę
zgodną z formularzem ofer-
towym;
• budowę i serwis oznakowa-
nia poziomego i pionowego
oraz elementów bezpieczeń-
stwa ruchu na drogach gmin-
nych, wykonawca: konsor-
cjum firm – PZM Wimet Sp. j.
z Józefowa;
• wykonanie wymiany ogro-
dzenia Przedszkola Nr 4 w Pia-
secznie, wykonawca: FMG Re-
alizacje Techniczne Grzegorz
Gulatowicz z Ciechanowa, za
cenę 67 385,82 zł.

Burmistrz unieważnił
przetargi na:
• modernizację urządzeń
do lekkoatletyki na Stadio-
nie Miejskim  – etap II;
• zakup wraz z dostawą do
siedziby zamawiającego ma-
teriałów eksploatacyjnych do
drukarek komputerowych,
kserokopiarek, faksów oraz
dostawę papieru.

W tym okresie burmistrz zaj-
mował się bieżącymi spra-
wami, m.in. odbyły się nastę-
pujące spotkania i wydarzenia
z udziałem burmistrza:
21 stycznia
– spotkanie z Młodzieżową
Radą Gminy;
– spotkanie z mieszkańcami 
w sprawie budowy ronda przy
Geodetów i Wilanowskiej;
22 stycznia
– uroczystości jubileuszu par
małżeńskich;
– posiedzenie Związku Miast
Polskich w Piasecznie;
– sportowe podsumowanie
roku w Piasecznie;

27 stycznia
– rozmowy kwalifikacyjne 
z kandydatami do Rady Nadzor-
czej PWiK Piaseczno Sp. z o.o.;
– spotkanie z zastępcą wójta
gminy Prażmów w sprawie
umowy na odbiór ścieków;
28 stycznia
– spotkanie z dyrektorem
Agencji Nieruchomości Rol-
nej w Warszawie;
29 stycznia
– spotkanie z mieszkańcami Ju-
lianowa;
– spotkanie z przedstawiciela-
mi gmin Lesznowola, Konstan-
cin-Jeziorna i Góra Kalwaria 
w sprawie budowy schroniska
dla bezdomnych psów;
3 lutego
– spotkanie z nowo wybra-
nymi członkami Rady Nad-
zorczej Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji 
w Piasecznie Sp. z o.o.;
10 lutego
– spotkanie z przedstawicie-
lami firmy Asseco Data Sys-
tems dotyczące zintegrowa-
nego systemu informatycz-
nego gminy Piaseczno;
12 lutego
– uroczystości pogrzebowe
śp. księdza kanonika Stani-
sława Śmigasiewicza w Józe-
fosławiu;
– zgromadzenie Wspólników
PWiK Piaseczno;
16 lutego
– spotkanie z projektantem
Muzeum Regionalnego 

Burmistrz na bieżąco orga-
nizował posiedzenia kierow-
nictwa urzędu, podczas któ-
rych omawiane były bieżące
sprawy gminy, współpraco-
wał z organami Rady Miejskiej
oraz brał udział w posiedze-
niach komisji Rady Miejskiej. * 

Sprawozdanie z pracy burmistrza
od 20 stycznia do 17 lutego 2016 r.

Rynek miejski w Piasecznie, firma Creotech Instruments
SA oraz Klub Sportowy Victoria otrzymały tytuły Pereł Ma-
zowsza w naszej gminie.                       Foto Przemysław Peak

Statuetki dla zwycięzców swoich kategorii w każdej z gmin
powiatu piaseczyńskiego wręczone zostały na uroczystej gali,
która odbyła się 25 lutego w Ośrodku Kultury w Tarczynie.

W internetowym i stacjonarnym głosowaniu mieszkań-
ców w kategorii „Wydarzenie – Miejsce Turystyczne” najwięcej
głosów zdobył rynek miejski w Piasecznie i organizowane na
nim liczne imprezy kulturalne. Mieszkańcy docenili też inno-
wacyjną firmę Creotech Instruments SA realizującą projekty
sektora kosmicznego, która otrzymała Perłę dla Przedsię-
biorców. Statuetkę w kategorii „Sport” otrzymał Klub Spor-
towy Victoria, który z powodzeniem rozwija sekcje piki ręcz-
nej w naszej gminie.

Organizatorem konkursu była Lokalna Grupa Działania
Perły Mazowsza oraz „Przegląd Piaseczyński”.

Perły Mazowsza 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Zalesiu Dolnym

Ekipa remontowa wprowadzo-
na została na teren budowy 10
grudnia 2015 roku. Pierwsze
prace otworzyły przestrzeń, na
której wkrótce stanie budynek
nowoczesnej hali sportowej
oraz dwukondygnacyjny budy-
nek łączący starą cześć szkoły 
z nową halą.

Budowa pomieszczeń zapla-
nowanych w nowym skrzyd-
le budynku to jednak nie jedy-
ne wyzwanie, jakie postawiono
przed wykonawcą projektu.
Sporą część prac stanowić będą
remonty, takie jak osuszenie i izo-
lowanie ścian fundamentowych,
adaptacja pomieszczeń piwnicz-
nych na potrzeby szatni, grun-
towna odnowa sanitariatów czy
montaż platformy dla osób nie-
pełnosprawnych.

Powierzchnia nowego bu-
dynku z salą gimnastyczną będzie
miała blisko 2243 mkw., tak więc
rozbudowa powiększy cały kom-
pleks szkolny dwukrotnie w sto-
sunku do stanu obecnego.

W części zachodniej działki
zaprojektowano wielofunkcyjne
boisko z nawierzchnią poliureta-

nową, obok boiska powstanie
bieżnia i skocznia do skoku w dal.
W części północno-zachodniej po-
wstanie nowy, ogrodzony plac za-
baw wyposażony w małe urzą-
dzenia rekreacyjno-edukacyjne.
Od strony wjazdu z ul. Bukowej
usytuowana zostanie wiata za-
projektowana na 100 rowerów.

Wykonano już ławy funda-
mentowe, a obecnie trwają prace
nad konstrukcją ścian hali. Prace
murarskie najprawdopodobniej
skończą się jeszcze wiosną bieżą-
cego roku. Cała inwestycja, na
którą przeznaczono w budżecie
około 12 mln zł, powinna być go-
towa w lutym przyszłego roku.

Od rozbiórki obecnej
sali gimnastycznej
rozpoczęły się prace
na terenie Szkoły
Podstawowej Nr 2 
w Zalesiu Dolnym.

Rozpoczęto już wznoszenie ścian przy budowie nowej cześci szkoły
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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Wyzwanie czy konieczność?

W gminie Piaseczno 240 rodzin
czeka na przyznanie lokalu, a jesz-
cze kilka lat temu liczba oczekują-
cych wynosiła ponad 1000. – To 
z jednej strony efekt oddania do
użytku w ostatnich latach stu kil-
kudziesięciu nowych lokali, z dru-
giej strony zasługa uszczelnienia
systemu, likwidowania „mar-
twych dusz”, które figurowały
przez lata na liście, i wprowadzenia
kryterium dochodowego osób
ubiegających się o mieszkanie –
mówiła wiceburmistrz Hanna Ku-
łakowska-Michalak. – Zarządzamy
47 budynkami rozproszonymi na
terenie całej gminy. Obecnie ten
zasób wynosi 666 lokali, w tym
216 lokali socjalnych oraz 450 lokali
mieszkalnych – wymieniała pa-
ni wiceburmistrz. Statystyczne
słupki nie oddają jednak obrazu
rzeczywistych działań, gdyż tylko
w ostatnich latach 46 rodzin wy-
kwaterowanych zostało z budyn-
ków o katastrofalnym stanie, prze-
znaczonych do rozbiórki. Ogólna
liczba budynków nie zwiększyła
się więc, ale znacząco podniósł się
standard lokali i dziś nie ma już za-
siedlonych budynków wyłączo-
nych z użytkowania.

Ożywić miejską tkankę
Prowadzenie aktywnej poli-

tyki mieszkaniowej to nie tylko
obowiązek gminy, wynikający 
z przepisów prawa, nie tylko po-
moc osobom w szczególnie trud-
nej sytuacji życiowej, ale przede
wszystkim inwestycja, która ma
zwrócić się miastu w przyszłości.
– Piaseczno wymaga rewitalizacji,
zwłaszcza jego centrum – prze-
konywał Daniel Putkiewicz, peł-
nomocnik burmistrza ds. roz-
woju, przyrównując miasto do
obwarzanka, gdzie w środku jest
pustka. – W miejscu zdegradowa-
nych budynków chcemy wpro-
wadzić usługi dla mieszkańców –
np. przy ul. Nadarzyńskiej, ul.
Zgody lub przy placu Piłsudskiego,
zaprojektować wielkopowierzch-
niowe parkingi – np. w okolicy
dworca PKP, gdzie wciąż stoją
stare, zapuszczone domki, czy
udostępnić tereny rekreacyjne –
jak w przypadku parku miej-
skiego, gdzie w jego centrum
wciąż mieszkają ludzie. Aby więc
przystąpić do realizacji naszych
planów inwestycyjnych, słu-
żących wszystkim mieszkań-
com, musimy wpierw zapewnić

mieszkania osobom wykwatero-
wywanym.

Dla kogo mieszkania?
Średni czas oczekiwania na

mieszkanie z gminnego zasobu
skrócił się średnio do 5 lat. Jednak
aby móc zapisać się na listę, trzeba
spełnić szereg wymogów formal-
nych, jak np. dochód na osobę 
w rodzinie nieprzekraczający 880
zł czy potwierdzenie stałego prze-
bywania od dłuższego czasu na
naszym terenie. Miejsce na tej li-
ście nie gwarantuje jednak zawsze
pierwszeństwa w przydziale
mieszkania. Zdarzają się sytuacje
szczególne, jak chociażby pożary.
W ostatnich czterech latach przy-
dzieliliśmy 18 lokali pogorzelcom.
W pierwszej kolejności przekwa-
terowywani byli też lokatorzy 
z budynków, których stan tech-
niczny zagrażał życiu. Poza tym
w ostatnich czterech latach gmina
przyznała 19 lokali lokatorom ze
szczególnego trybu najmu, którzy
w okresie PRL-u lokowani byli 
w prywatnych kamienicach
wbrew woli właścicieli. Obecnie
na liście osób oczekujących są 52
rodziny do przekwaterowania ze

względu na zły stan techniczny
budynków, 29 rodzin ma wyrok
sądowy z prawem do lokalu so-
cjalnego, zaś dalszych 98 rodzin
oczekuje na przydział lokalu so-
cjalnego z listy, a 62 rodziny na
przydział lokalu mieszkalnego.

Działania w zakresie 
polityki mieszkaniowej

Gmina Piaseczno jako jedyna
w powiecie piaseczyńskim konse-
kwentnie realizuje program bu-
dowy nowych mieszkań. Od 2012
roku oddano do użytku 4 budynki.
Przybyło 113 nowo powstałych lo-
kali, zaś wiele zostało wyremon-
towanych. W tym roku rozpoczy-
namy proces budowy budynku A2
z 49 lokalami przy ul. Świętojań-
skiej. Planujemy też w najbliższym
czasie uwolnić dwa budynki na
placu Piłsudskiego i dwa budynki
na ul. Warszawskiej oraz rozpocząć
budowę budynku na 20 lokali na
ul. Jerozolimskiej. W 2016 roku
mamy też zaplanowane remonty
polegające na ociepleniu i moder-
nizacji budynków, likwidacji części
wspólnych, modernizacji instalacji
sanitarnych, adaptacji pomiesz-
czeń i doposażenia budynków.

Pod takim hasłem odbyło się spotkanie przybliżające mieszkańcom najważniejsze zadania
z zakresu polityki mieszkaniowej, stan gminnego mienia mieszkaniowego oraz plany in-
westycyjne.

Spotkanie z przedstawicielami Poczty Polskiej

Dotyczyło ono przedstawienia
przez Pocztę Polską możliwych
rozwiązań problemu, jaki dręczy
od wielu miesięcy mieszkańców
gminy. Chodzi o fakt, że listy nie
dochodzą w odpowiednim czasie,
co skutkuje np. naliczonymi odset-
kami za niezapłacony w terminie
rachunek. Uciążliwe są też kolejki
w głównych urzędach pocztowych
w mieście, czyli przy ul. Szkolnej 
i przy ul. Kościuszki. Zdarza się, że
klient musi czekać godzinę lub na-
wet dłużej na odbiór awizowanej
przesyłki. Przykłady i pytania do
przedstawicieli Poczty zadawali
radni, a także mieszkaniec Julia-
nowa prowadzący własną działal-
ność gospodarczą, który straty 
z tytułu nieterminowego dostar-
czenia przez Pocztę Polską faktur
wycenił na kilka tysięcy złotych
rocznie. Zwrócił też uwagę na po-
myłki listonoszy przy wrzucaniu

do skrzynek korespondencji skie-
rowanej do innej osoby.

Na zarzuty wobec jakości
pracy Poczty odpowiadał dyrektor
Krzysztof Sołśnia, zarządzający 220
urzędami pocztowymi na terenie
całego województwa, wspierany
przez Sylwię Łepko, naczelniczkę
UP w Piasecznie. – Problemy 
w państwa gminie są wyjątkowe.
Trwają od kilku miesięcy i są spo-
wodowane brakiem chętnych do
pracy w naszych strukturach – tak
rozpoczął wyjaśnienia dyrektor
Sołśnia. Okazuje się, że na 58 rejo-
nów jest 9,5 wakatów listonoszy,
dochodzą do tego zwolnienia lekar-
skie i ciągła rotacja kadry, nieusa-
tysfakcjonowanej z zarobków. 
Dyrektor regionu zapewnił, że
wkrótce zapadną decyzje na wyż-
szym szczeblu odnośnie do pod-
wyżek pensji, oddelegował też 
4 pracowników z ościennych gmin

Generalny wykonawca przebudowy linii kolejowej War-
szawa – Radom – Trakcja PRKiI S.A. zawiadamia, że od po-
niedziałku 14 marca zamknięta zostanie kładka dla pie-
szych na dworcu PKP w Piasecznie.

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
Przebudowa kładki prowadzona będzie równolegle z innymi
pracami modernizującymi infrastrukturę kolejową na
dworcu w Piasecznie. Obecny peron zostanie zlikwidowany,
a w jego miejsce powstaną dwa oddzielne perony obsługu-
jące ruch pasażerski – jeden do Warszawy, a drugi do Ra-
domia. W związku z tym przebudowana i odnowiona zo-
stanie również obecna kładka, która oprócz nowych
schodów dodatkowo zyska windę obsługującą osoby nie-
pełnosprawne. Od strony ulic Dworcowej i Pomorskiej wy-
budowane zostaną również schody i pochylnie dla wózków
prowadzące bezpośrednio na perony. Prace budowlane po-
trwają około sześciu miesięcy i powinny zakończyć się na
jesieni tego roku. Do tego czasu dojście do peronu będzie
się odbywać jedynie schodami od ul. Sienkiewicza.

Zamknięcie kładki

Przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej Łukasz Ka-
miński przedstawił statystyki dotyczące komunalnego mienia
mieszkaniowego Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

O powiązaniach polityki mieszkaniowej z rewitalizacją centrum
miasta opowiadał Daniel Putkiewicz - pełnomocnik burmistrza
ds. rozwoju Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

W związku z modernizacją linii kolejowej 14 marca gene-
ralny wykonawca zamyka wiadukt drogowy w Alei Kalin

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
Dotychczasowy przejazd będzie rozebrany i zbudowany zo-
stanie nowy wiadukt dostosowany do potrzeb modernizowanej
linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie – Czachówek
Południowy. Prace realizowane przez generalnego wykonawcę
Trakcja  PRKiI S.A potrwać mają ok. 6 miesięcy, ich zakończenie
planuje się na wrzesień. - Zdajemy sobie sprawę jak dużą nie-
dogodnością będzie ta inwestycja dla okolicznych mieszkańców,
dlatego na bieżąco będziemy informować o terminach i za-
kresie utrudnień w związku z modernizacją linii kolejowej War-
szawa-Radom – informuje Łukasz Wyleziński, kierownik Biura
Promocji i Informacji Gminy Piaseczno. 

Niestety remont skomplikował wcześniejsze ustalenia 
w zakresie współpracy Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimna-
zjum nr 2 wynikające z realizowanej właśnie przebudowy
„Krauzówki”. Dlatego też Burmistrz zdecydował o urucho-
mieniu transportu dla uczniów, których te niedogodności będą
dotyczyć. Od maja uczniowie SP tymczasowo przeniesieni do
budynku gimnazjum będą w zorganizowany sposób przewo-
żeni  pomiędzy budynkami. Szczegóły zostały  zaplanowane 
i omówione  z Wicedyrektorem Szkoły p. Barbarą Ignaczak. 

Zamknięcie wiaduktu
przy Alei Kalin

Na prośbę mieszkańców w Urzędzie Mia-
sta  zorganizowane zostało spotkanie rad-
nych z przedstawicielami Poczty Polskiej.

Osoby zainteresowane pracą listonosza na ternie gminy Pia-
seczno mogą wysłać do 31 marca swoje CV i list motywacyjny na
adres: beata.majder@poczta-polska.pl. Osoby zainteresowane
stanowiskiem pracownika obsługi klienta mogą wysyłać doku-
menty w tym samym terminie na adres: anna.prawica@poczta-
polska.pl.

Na ewentualne pytania odpowiada Naczelnik Urzędu Poczto-
wego w Piasecznie Sylwia Łepko, tel. 22 756 85 78.

Poczta szuka pracowników

do pracy w Piasecznie. W szczyto-
wych godzinach w głównych urzę-
dach w mieście usprawnienie od-
bierania awizowanych przesyłek
ma zapewnić asystent pocztowy,
który wśród kolejkowiczów będzie
zbierał awiza i wyszukiwał listy, aby
pracownik w okienku mógł  wydać
je klientom.

Na roznoszenie listów zwy-
kłych Poczta Polska podpisuje
umowy zlecenia z dodatkowymi
osobami,  średnio w ciągu jednego
dnia listonosze mają do rozniesie-
nia ok. 200 listów poleconych, nie
wspominając o innych usługach,
jak np. roznoszenie emerytur. Do-
brym rozwiązaniem, które odcią-

żyłoby urzędy pocztowe w naszej
gminie, mogłoby być utworzenie
agencji pocztowych.  Taka agencja
może być utworzona w sklepie,
kiosku, punkcie usługowym, wy-
starczy mieć prawo do dyspono-
wania lokalem i komputer. Poczta
Polska zapewnia takim przedsię-
biorcom bezpłatne szkolenie i druki
manipulacyjne, oprogramowanie
komputerowe, oznakowanie ze-
wnętrzne i wsparcie meryto-
ryczne. Gwarantowane wynagro-
dzenie za prowadzenie usług
pocztowych wynosi 1 tys. zł, 
a może być wyższe, w zależności
od tego, ile poszczególnych usług 
i czynności placówka wykona.

Chcesz prowadzić agencję pocztową?
Poczta Polska poszukuje osób zainteresowanych prowadze-
niem agencji pocztowej w Piasecznie lub okolicach.

Agentem pocztowym może zostać każdy przedsiębiorca
który zobowiąże się do zawierania umów na świadczenie usług
w imieniu Poczty Polskiej S.A. Wymagania wobec agenta nie są
wysokie, a działalność ta nie wyklucza prowadzenia przez
agenta dodatkowej działalności gospodarczej.

Umowa agencyjna określa m.in.: zakres świadczonych usług,
godziny pracy agencji, wykaz wyposażenia, sposób rozliczeń 
i stawki prowizji dla agenta. Wynagrodzenie agenta poczto-
wego, w zależności od zakresu wykonywanych usług, czasu
pracy agencji oraz innych uwarunkowań, może występować 
w formie kwoty gwarantowanej lub prowizji.

Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel.22 557 96 63,
502 019 373 lub pod adresem Robert.Bednarczyk@poczta-polska.pl.
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Oferta edukacyjna gminy 

Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Warszawy
ul. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno
tel. 22 737 06 36, fax. 22 756 89 54
g1p@wp.pl, www.gimnazjum1piaseczno.pl
Uczniowie mogą uczestniczyć w kołach przedmiotowych, zaję-
ciach wyrównawczych i przygotowujących do egzaminu. 
W szkole działa: Młodzieżowy Wolontariat Akcja Reakcja i Klub
Młodego Europejczyka. Od 16 lat wydawana jest gazeta szkolna,
istnieje koło filmowe „Klaps”, działa teatr szkolny. Młodzież re-
alizuje się na warsztatach koła fotograficznego lub zajęciach koła
laboratoryjnego. Proponujemy oryginalne przedsięwzięcia edu-
kacyjne: koło Młodzi Przedsiębiorczy, Sobotnie Matematyczne
Spotkania, wycieczki rowerowe dotyczące historii regionu, udział
w projekcie „Odyseja Umysłu”. Współpracujemy z klubami spor-
towymi umożliwiając uczniom rozwój fizyczny. W szkole działa
zespół psychologiczno-pedagogiczny, w skład którego wchodzą:
pedagodzy, psycholog szkolny, nauczyciele terapeuci, logopeda
oraz doradca zawodowy. Poza tym pracujemy metodą tutoringu
i stosujemy elementy oceniania kształtującego.

Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II
Al. Kalin 30, 05-500 Piaseczno
tel. 22 715 34 78, 22 715 34 77
gim2pno@poczta.fm, www.gim2pno.pl
Nasza szkoła otwarta na potrzeby i pomysły uczniów. Zapraszamy
do klas: matematyczno-fizycznej, językowej, dziennikarskiej, infor-
matycznej, biologiczno-chemicznej, sportowej i ogólnej. W pracy
dydaktycznej wprowadzamy innowacje pedagogiczne. Pomagają
w tym świetnie wyposażone pracownie i tablice interaktywne.
Dziennik elektroniczny jest sposobem na codzienny kontakt z wy-
chowawcą, a także pozwala sprawdzić terminy sprawdzianów 
i przypomina o zadanej pracy domowej. W naszej szkole czeka cała
gama kół przedmiotowych, sportowych, artystycznych (w tym fil-
mowe i teatralne). Uczniowie, mogą liczyć na zajęcia wyrównawcze.
Aktywnie działa Samorząd Uczniowski, a jego pomysły są realizo-
wane w ramach przedsięwzięć typu: szkolna gazetka „Gimzetka”,
dni tematyczne, Talent Show, kiermasze. Najbardziej aktywni
uczniowie biorą udział w projekcie Młodzi Przedsiębiorczy, a ci 
z rozwiniętym poczuciem empatii – w wielu akcjach wolontariatu.

Zespół Szkół Publicznych 
im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach
Chylice, ul. Dworska 2, 05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 756 41 25, fax. 22 750 23 00
szkolachylice@op.pl, www.szkolachylice.pl
W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum.
W szkole podstawowej jest 19 zespołów klasowych, w każdej 
z klas uczy się od 23 do 27 uczniów. W gimnazjum jest 6 klas, 
w których uczy się od 25 do 31 osób. W szkole jest pięć sal
przygotowanych do nauki dla małych dzieci (od 6 do 9 lat)
oraz kilkanaście nowoczesnych sal dydaktycznych. Posiadamy
salę gimnastyczną oraz salę sportowo-rekreacyjną dla małych
dzieci, z której korzystają dzieci podczas pobytu w świetlicy.
Świetlica dla dzieci klas I-III jest czynna od 7.00 do 18.00. Dzieci
z klas starszych mogą spędzać czas przed i po lekcjach w bi-
bliotece szkolnej (8.00–10.00 oraz 14.00–18.00).
Przy szkole znajdują się nowoczesne boiska sportowe, plac zabaw
oraz teren rekreacyjny i siłownia zewnętrzna. Szkoła oferuje sze-
roką gamę zajęć pozalekcyjnych. W roku szkolnym 2016/2017 
w naszej szkole zostaną otwarte 2 klasy pierwsze szkoły podsta-
wowej i 2 klasy pierwsze gimnazjum.

Zespół Szkół Publicznych 
im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie
ul. Główna 50, 05-502 Piaseczno, tel. 22 756 75 19
spgolkow@wp.pl, www.zsppiaseczno.szkolnastrona.pl
Zespół Szkół tworzą: Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz Gimnazjum
Nr 4. Zajęcia odbywają się w systemie zmianowym od 8.00 do
17.05. Prowadzimy jeden oddział przedszkolny. Od klasy „0”
uczniowie uczą się języka angielskiego, a w gimnazjum drugim
językiem jest niemiecki. Uczniowie mogą liczyć na pomoc pe-
dagoga i psychologa szkolnego, reedukatora, logopedy i pie-
lęgniarki. Czeka na nich również biblioteka z czytelnią, a na
maluchów świetlica. Szkoła posiada własną kuchnię i stołówkę.
Dzieci biorą udział w konkursach, zawodach i akcjach chary-
tatywnych. Jeździmy do teatru, kina, do muzeów oraz na wy-
cieczki. Szkoła jest wyposażona w sprzęt multimedialny 
w każdej sali lekcyjnej. Posiadamy dwie pracownie kompute-
rowe i centrum informacyjne przy bibliotece szkolnej. Ofe-
rujemy szeroką gamę zajęć dodatkowych. Na terenie szkoły
działają chór szkolny, drużyna zuchowa i harcerska.

Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie
ul. Szkolna 10, 05-502 Jazgarzew
tel. 22 756 72 51, 22 757 54 05
zsp.jazgarzew@op.pl, www.zspjazgarzew.pl
W skład Zespołu Szkół wchodzą szkoła podstawowa, gim-
nazjum i oddział przedszkolny. Jesteśmy małą, przyjazną
uczniowi placówką. W Jazgarzewie pracują świetnie wy-
kształceni nauczyciele i specjaliści, którzy stosują atrak-
cyjne i nowatorskie metody nauczania i wsparcia. Posia-
damy nowoczesny sprzęt multimedialny, który wyko-
rzystujemy w prowadzeniu codziennych zajęć oraz uczest-
niczymy w nowatorskich projektach dydaktycznych.
Szkoła jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych 
i posiada oddziały integracyjne. Mamy własne boisko, plac
zabaw, kuchnię z obiadami domowymi. Świetlica pracuje
w godzinach 7.00–17.00. Proponujemy wiele ciekawych za-
jęć, udział w konkursach i wycieczkach. Odnosimy sukcesy
w sporcie i sferze artystycznej. Szkoła obecnie się rozbu-
dowywuje.

Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu
ul. Kameralna 11, 05-509 Piaseczno
tel. 22 750 74 40, 22 750 74 41
szkolajozefoslaw@poczta.fm, www.jozefoslaw.edu.pl
Zespó funkcjonuje od 1 lutego 2008 roku. Obecnie szkoła liczy
1476 uczniów w 67 oddziałach. Zajęcia odbywają się w 49 sa-
lach lekcyjnych, w tym w 3 pracowniach informatycznych. 
W salach znajdują się stanowiska komputerowe dla nauczy-
cieli, rzutniki multimedialne, a w 7 tablice interaktywne.
Mamy do dyspozycji nową halę sportową, salę gimnastyczną,
dwie salki sportowe, siłownię, boiska, bieżnię, skocznię i ze-
wnętrzną siłownię dla dzieci starszych, a także dwa place
zabaw dla najmłodszych. W szkole znajdują się biblioteka 
z czytelnią oraz stołówka z zapleczem kuchennym. Rozbu-
dowa szkoły wzbogaciła placówkę o samodzielną przestrzeń
świetlicową z oddzielnym zapleczem sanitarnym i salą zabaw.
Szkoła zapewnia dzieciom opiekę przedlekarską, pomoc psy-
chologiczno-pedagogiczną, organizując zajęcia z logopedą,
terapeutą, psychologiem i pedagogiem. Zadania edukacyjne,
wychowawcze, opiekuńcze realizuje wykwalifikowana 119-
osobowa kadra pedagogiczna.

Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie
ul. Traugutta 10, 05-504 Złotokłos, tel. 22 726 92 60
szkolapodstawowazl@wp.pl, www.zlotoklos.szkola.pl
W skład Zespołu wchodzą Szkoła Podstawowa z oddziałem
przedszkolnym oraz Gimnazjum. Uczniom oferujemy możli-
wość uczestniczenia w wielu zajęciach dodatkowych, możli-
wość działania w wolontariacie i samorządzie szkolnym oraz
udział w licznych programach, projektach i konkursach. Za-
pewniamy opiekę świetlicową w godz. 7.30–17.30. W szkole
działa bogato wyposażona biblioteka. Posiadamy boiska ze
sztuczną nawierzchnią oraz murawą, boisko do siatkówki, ko-
szykówki, salę gimnastyczną i plac zabaw.

W naszej szkole uczniowie mogą liczyć na opiekę: peda-
goga, psychologa, logopedy, opiekę pielęgniarską i stoma-
tologiczną. Prowadzimy zajęcia rehabilitacyjne oraz edukację
proekologiczną i prozdrowotną. Organizujemy wycieczki za-
graniczne, liczne wyjazdy krajowe i dowóz dzieci do szkoły.
Chętni mogą skorzystać z obiadów w stołówce szkolnej. 
W naszej placówce panuje miła, rodzinna atmosfera. 

Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym
ul. Sarenki 20, 05-540 Zalesie Górne
tel. 22 756 52 17, 22 757 85 51
spzalesiegorne@wp.pl, www.spzalesiegorne.pl
Zespół, czyli Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy oraz Gim-
nazjum, to miejsca o ogromnym potencjale i świetnym dorobku.
Od 2015 roku dysponujemy wszechstronnym nowoczesnym bu-
dynkiem z doskonałym zapleczem sportowym. Obie nasze pla-
cówki należą do grupy „Szkół sukcesu” w EWD i są „Szkołami 
z klasą”. Mamy zaangażowaną, kadrę dydaktyczną i administra-
cyjną. Rzetelnie pracujemy w zakresie wyrównywania szans edu-
kacyjnych młodzieży. Skutecznie zapobiegamy monotonii nauki,
uczniowie zawsze mogą liczyć na dodatkowe zajęcia dydaktyczne,
wsparcie psychologiczne i innowacje. Dbamy o pozytywny klimat
nauki. Bierzemy udział w licznych konkursach i projektach mię-
dzynarodowych. Mamy liczne sukcesy naukowe i sportowe.
Kształtujemy postawę kreatywną młodzieży przez rozwijanie pasji
oraz integrowanie środowiska szkoły. Wzmacniamy samorząd-
ność uczniów, współpracując z SU i RR.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 4 PDP im. J. Kilińskiego w Piasecznie
ul. Świętojańska 18, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 22 85, fax. 22 757 00 72
sp1piaseczno@neostrada.pl, www.sp1piaseczno.pl
Najstarsza w Piasecznie szkoła mieści się w nowoczesnym, roz-
budowanym w 2014 roku gmachu. Hala sportowa, audiowizualna
pracownia językowa, sale lekcyjne wyposażone w tablice mul-
timedialne, nowoczesny węzeł żywieniowy stanowią wizytówkę
naszej placówki.
Staramy się tworzyć szkołę przyjazną dzieciom, w której uczeń
poznaje świat dzięki doświadczeniom. Uczy się, korzystając 
z nowoczesnych metod i technologii komunikacyjnych. Nasi
podopieczni realizują różnorodne projekty, w tym projekty
unijne: Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego,
Nowoczesna Szkoła Pełna Innowacji, E-twinning. Szkoła przy-
stąpiła do Programu Edukacyjnego „Mistrzowie Kodowania”,
który upowszechnia naukę programowania w intuicyjnym ję-
zyku Scratch.
Uczniowie przystępują do wielu konkursów szkolnych, gminnych,
powiatowych i ogólnopolskich oraz międzynarodowych, zdoby-
wając liczne nagrody i wyróżnienia. 

Trwa proces rekrutacyjny do piaseczyńskich szkół i przedszkoli. Wszystkie placówki publiczne są przygotowane do przyjęcia nowych
uczniów zarówno pod wzgledem technicznym i wyposażenia jak również dysponują fachową i kompetentną kadrą pedagogiczną.
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Piaseczno
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie
ul. Milenium 76, 05-503 Głosków, tel. 22 757 81 95
spgloskow@poczta.onet.pl, www.spgloskow.waw.pl
Szkoła istnieje od 1863 roku. Dziś to prężnie działająca placówka, 
i centrum życia społeczno-kulturalnego Głoskowa. Nasza misja
wyraża się w haśle „Szkoła światłem na drodze do spełnienia ma-
rzeń”. Realizujemy ją poprzez wykwalifikowaną, przyjazną, kre-
atywną kadrę pedagogiczną, opiekę specjalistów, przestronne
sale dydaktyczne ze sprzętem multimedialnym oraz dobrze wy-
posażoną i kolorową świetlicę.
Szkoła posiada bibliotekę, opiekę pielęgniarki i stomatologa,
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz nowoczesne zaplecze
kuchenne i stołówkę z domowymi obiadami. Do dyspozycji
uczniów jest również działający przy szkole kompleks sportowy
z halą sportową, wielofunkcyjnymi boiskami oraz placem zabaw
dla dzieci. Szkoła posiada odrębne sale oddziałów przygoto-
wania przedszkolnego, które mają własną świetlicę. Przy szkole
działa SKO oraz Szkolna Liga Piłki Nożnej.
Działamy charytatywnie, prowadzimy projekty: Góra Grosza,
Pomóż i Ty, Podziel Się, Kuchenne Przeboje. Działamy ekolo-
gicznie: Sprzątanie Świata, Dzień Drzewa, Dzień Ziemi, Ratujemy
Żaby! – od 12 lat! Działamy innowacyjnie: Zdrowożercy.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Julianowska 66B, Julianów, 05-500 Piaseczno
tel. 22 715 34 91, 602 507 701, 533 370 390
sekretarka@jedynka-julianow.pl, www.jedynka-julianow.pl
Szkoła mieści się w nowym budynku przystosowanym dla
dzieci klas I-III i IV-VI. Posiadamy dużą salę gimnastyczną, bo-
isko oraz sale do indywidualnej pracy z dziećmi. Dobrze wy-
posażona sala komputerowa oraz tablice multimedialne po-
zwalają na prowadzenie ciekawych lekcji. Duży wybór zajęć
pozalekcyjnych tj. karate, gimnastyka korekcyjna, gimnastyka
artystyczna, zajęcia ruchowe, klub podróżnika, zajęcia pla-
styczne i inne, pozwalają na rozwijanie zainteresowań dzieci.
Świetlica jest czynna w godz. od 7.00 do 18.00, to czas na od-
poczynek, odrobienie pracy domowej oraz ruch na świeżym
powietrzu. Zajęcia w klasach integracyjnych są prowadzone
z pomocą nauczyciela wspomagającego, który szczególną
uwagę poświęca dzieciom z różnymi dysfunkcjami. Posiadamy
własną kuchnię i stołówkę, uwzględniamy wszystkie diety.

Przedszkole Nr 3 w Piasecznie
ul. Jaworowa 4, 05-501 Piaseczno
p3@przedszkolepodjaworem.pl, 
www.przedszkolepodjaworem.pl
Przedszkole położone jest wśród starych, dostojnych drzew, 
z dala od miejskiego zgiełku. Dysponujemy pięknym ogrodem
i bezpiecznym placem zabaw. Rozwijamy indywidualne talenty
dzieci, stawiamy na wyrównywanie szans edukacyjnych i do-
starczanie radości poprzez zabawę. Obserwujemy rozwój
procesów integracji sensorycznej, zapewniamy diagnozę i te-
rapię SI, terapię logopedyczną. Prowadzimy badania percepcji
słuchowej. Realizujemy własny program dydaktyczny z ele-
mentami edukacji bilateralnej i treningu uwagi słuchowej.
Propagujemy zasady zdrowego żywienia, z odstępstwami 
w „dniu życzeń kulinarnych” kiedy  dania wymyślają dzieci.
Raz w tygodniu śniadanie podawane jest w formie bufetu.
Dzieci prowadzą również hodowlę ziół używanych do wła-
snoręcznie przygotowywanych surówek. Zapewniamy zajęcia
dodatkowe, m.in.: muzyczno-ruchowe, z języka angielskiego
i gimnastyki korekcyjnej.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie
Al. Kasztanów 12, 05-501 Piaseczno
tel. 22 756 73 14 fax. 22 735 20 97
szkola.zalesie@wp.pl, www.krauzowka.pl
Szkoła nosi imię założycielki, pierwszego dyrektora i wielo-
letniego pedagoga Ewy Krauze. Jesteśmy szkołą środowi-
skową. Piękne położenie sprzyja aktywności ruchowej i inte-
lektualnej ucznia. Wspieramy rozwój każdego dziecka 
i pomagamy mu w osiąganiu sukcesów edukacyjnych, spor-
towych i artystycznych. Dysponujemy wykwalifikowaną i do-
świadczoną kadrą pedagogiczną. Proponujemy uczniom in-
dywidualne programy nauczania dostosowane do ich mo-
żliwości, liczne imprezy i kreatywne zabawy oraz koła przed-
miotowe, na których dzieci rozwijają swoje talenty.
W szkole działa świetlica, a własna kuchnia i stołówka oferuje
smaczne obiady. Uczniowie objęci są opieką psychologa i pe-
dagoga. Prowadzimy gimnastykę korekcyjną, socjoterapię 
i terapię pedagogiczną oraz zajęcia logopedyczne i rewali-
dacyjne. W szkole funkcjonują też oddziały integracyjne, 
w których dzieci są otoczone opieką dwóch nauczycieli, 
a grupy liczą do 20 osób. Trwa budowa nowej hali sportowej 
i dodatkowych sal lekcyjnych.

Przedszkole Nr 1
ul. Kauna 4, 05-500 Piaseczno
tel./ fax: 22 756 76 63
Przedszkole1800@wp.pl, www.przedszkole1piaseczno.pl
Przedszkole dysponuje dużymi, słonecznymi, estetycznymi i dobrze
urządzonymi salami wyposażonymi w nowoczesne zabawki i po-
moce dydaktyczne. Budynek otoczony jest ogrodem przedszkol-
nym, który stanowi oazę zieleni, sprzyjającą aktywności w zabawie
i poznawaniu przyrody. Nasze metody nauczania promują rozwi-
janie twórczej postawy dziecka oraz profesjonalne podejście edu-
kacyjne i wychowawcze. Dbamy o ciepłą atmosferę, dzięki której
nasi wychowankowie są szczęśliwi i czują się bezpiecznie.
Oferujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe m.in. z: języka angiel-
skiego, tańca sportowego oraz religię. Prowadzimy ćwiczenia
logopedyczne, zajęcia z psychologiem, warsztaty twórcze z ce-
ramiką, warsztaty rytmiczno-instrumentalne. Organizujemy wy-
cieczki, teatrzyki i koncerty muzyczne. Gwarantujemy troskliwe
podejście do każdego dziecka, solidne podstawy do dalszej edu-
kacji, bezpieczny plac zabaw i dużo ruchu na świeżym powietrzu.

Przedszkole Nr 4 w Piasecznie
ul. Fabryczna 13, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 78 65,  
przedszkole.4.fabryczna@interia.eu
Doskonała lokalizacja i położenie w centrum miasta, spra-
wia że przedszkole cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem rodziców. Jednopiętrowy budynek komponuje się 
z zielenią drzew i kwiatów ogrodu przedszkolnego. Duży
plac zabaw wyposażony jest w różnorodny sprzęt zachę-
cający do bezpiecznej, radosnej zabawy. 5-oddziałowa
placówka posiada przestronne, bardzo dobrze wyposa-
żone sale dydaktyczne. Przedszkole stwarza warunki do
rozwijania u dzieci potencjalnych możliwości i zdolności,
stosownie do ich potrzeb i zainteresowań. Nasza pla-
cówka posiada również własne zaplecze gastronomiczne
i stołówkę. 
Naszym podopiecznym oferujemy szereg zajęć dodatko-
wych, takich jak zajęcia logopedyczne, zajęcia z psycho-
logiem, lekcje religii, zajęcia z tańca sportowego, gimna-
stykę korekcyjną oraz zajęcia z języka angielskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 5 
im. K.K. Baczyńskiego w Piasecznie
ul. Szkolna 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 74 39, fax. 22 735 03 46
sp5pias@wp.pl, www.sp5piaseczno.pl
Szkoła mieści się w trzech budynkach przy ul. Szkolnej 14,
ul. Orężnej 3b i ul. Sikorskiego 20. Szkoła jest przyjazna dla
uczniów. Nauka odbywa się na dwie zmiany. Na naszych
uczniów czekają: nowoczesna hala sportowa, pracownie
komputerowe oraz rozbudowana świetlica szkolna. Jeste-
śmy najbardziej usportowioną placówką na terenie gminy
Piaseczno.
Wydajemy ciepłe posiłki, organizujemy liczne wycieczki: „zie-
lone szkoły”, wyjścia do teatru, kina, muzeów, do Centrum
Kultury i na basen. Organizujemy liczne imprezy szkolne 
i familijne. Dzieci i rodzice mogą zawsze skorzystać z pomocy
psychologa, pedagoga szkolnego, terapeuty pedagogicz-
nego, logopedy i socjoterapeuty. Prowadzimy również naukę
w klasach integracyjnych. Uczniowie mogą rozwijać swoje
uzdolnienia, korzystając z bogatej bezpłatnej oferty kół za-
interesowań. Nasi podopieczni biorą też udział w licznych
akcjach charytatywnych. 

Przedszkole Nr 2 w Piasecznie
ul. Longinusa 25, 05-502 Piaseczno, tel. 22 756 77 67
przedszkole-zalesinek@wp.pl, www.przedszkole-zalesinek.pl
Kameralne, trzyoddziałowe przedszkole wyposażone w sale 
z łazienkami, własne zaplecze kuchenne oraz osobny gabinet
do indywidualnych zajęć z logopedą i psychologiem. Wizytówką
jest, duży, zaciszny ogród wyposażony w nowoczesne i bez-
pieczne przyrządy do zabawy. Organizujemy imprezy plene-
rowe i rodzinne. Naszym podopiecznym oferujemy koncerty 
i teatrzyki, imprezy okolicznościowe; pikniki, festyny i bale. Or-
ganizujemy wycieczki do teatru, kina, muzeum. Bierzemy udział
w konkursach, programach ekologicznych i zdrowotnych. Pro-
wadzimy zajęcia dodatkowe, m.in. tańce sportowe i integra-
cyjne zajęcia przyrodnicze, plastyczne, umuzykalniające warsz-
taty z dramy i choreoterapii oraz zajęcia z języka angielskiego
4 razy w tygodniu. Ponadto zapewniamy cztery domowe posiłki
dziennie, uwzględniając diety eliminacyjne. Wyróżnia nas ciepła,
rodzinna atmosfera i indywidualne podejście do każdego z na-
szych wychowanków.

Przedszkole Nr 5 w Piasecznie
ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 22 18
przedszkole.nr5@wp.pl
Przedszkole Nr 5 to placówka z wieloletnią tradycją, dzia-
łająca od 1977 roku. Oferujemy zajęcia w ramach realizacji
podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
z nauką języka angielskiego. Dysponujemy rozległym za-
pleczem do zabaw na świeżym powietrzu. Na stałe w har-
monogram naszej pracy wpisały się akcje charytatywne,
spotkania ze specjalistami: psychologiem, logopedą, za-
jęcia otwarte z udziałem rodziców. Realizujemy również
projekty edukacyjne i współpracujemy z instytucjami ze-
wnętrznymi. Organizujemy wycieczki krajoznawcze, dni
otwarte i adaptacyjne, imprezy, uroczystości i spotkania
z ciekawymi ludźmi.
Ważną rolę w naszej pracy odgrywa współpraca z rodzi-
cami, których bardzo sobie cenimy jako partnerów.
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w godzinach od
6.30 do 17.30.
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Przedszkole Nr 6 w Głoskowie
ul. Parkowa 8, 05-503 Głosków
tel. 22 757 81 82, przedszkole-gloskow@wp.pl
www.przedszkole-gloskow.przedszkolowo.pl
5-oddziałowa placówka czynna jest w godzinach 6.30–17.30. Przed-
szkole posiada duży i nowocześnie urządzony plac zabaw. Do dys-
pozycji dzieci są: piaskownice, huśtawki, zjeżdżalnie, drewniane
konstrukcje do wspinaczek, domki, stoliki oraz liczne mniejsze za-
bawki ogrodowe. Dysponujemy jasnymi, przestronnymi oraz es-
tetycznie i kolorowo urządzonymi salami dydaktycznymi. Każda
sala ma bezpośredni dostęp do łazienki. Posiadamy doskonale wy-
posażoną salę do terapii metodą integracji sensorycznej.
Dzieci korzystają z trzech posiłków przygotowywanych na miejscu.
W przedszkolu odbywają się nieodpłatne zajęcia: logopedyczne, 
z pedagogiem prowadzone metodą integracji sensorycznej, taniec
sportowy, język angielski. Dla chętnych dzieci pięcio- i sześciolet-
nich przewidziane są również zajęcia z religii.

Przedszkole Nr 9 w Piasecznie
ul. Przesmyckiego 100/101, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 22 97, przedszkole.nr9@neostrada.pl
Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka 
z uwzględnieniem jego potrzeb, a także oczekiwań rodziców. Ofe-
rujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe: gimnastyka z elementami
korektywy, język angielski, plastyka, bajkoterapia, Metoda Dobrego
Startu, zajęcia logopedyczne, zajęcia kulinarne, taniec sportowy.
Wszechstronnie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki 
w szkole, a najmłodszym zapewniamy przyjazny i zrównoważony
proces adaptacji do nowych warunków.
Dbamy, aby nasi wychowankowie byli kreatywni, wrażliwi, odpo-
wiedzialni, komunikatywni oraz posiadali bogatą wyobraźnię twór-
czą. Nasi absolwenci doskonale sobie radzą z obowiązkami szkol-
nymi i osiągają sukcesy w różnych dziedzinach edukacyjnych.

Publiczne Przedszkole Nr 1 z oddziałami integracyjnymi
ul. Julianowska 66 b, 05-500 Piaseczno
tel. 22 715 34 91, www.jedynka-julianow.pl
Posiadamy znakomite warunki lokalowe, mieścimy się  w dwóch
budynkach, przy których znajduje się duży plac zabaw w natural-
nym cieniu brzóz. Słoneczne, przestronne sale wyposażone są 
w zabawki edukacyjne i wiele pomocy dydaktycznych. Posiadamy
gabinety, w których wykwalifikowany personel prowadzi zajęcia
grupowe oraz indywidualne. Dzieci w naszej placówce czują się
bezpieczne, kochane oraz akceptowane. Celem wychowania
przedszkolnego jest wszechstronny rozwój dzieci w duchu inte-
gracji. Uczymy umiejętności społecznych, współdziałamy, szanując
siebie i innych. Dbając o zdrowe żywienie, przygotowujemy świeże
posiłki we własnej kuchni, uwzględniając indywidualne diety.

Przedszkole Nr 7 w Zalesiu Górnym
ul. Młodych Wilcząt 7, 05-540 Zalesie Górne
tel. 22 726 65 50, zalesiolandia@poczta.onet.pl
www.zalesiolandia.pl
Przedszkole położone w obszarze Chojnowskiego Parku Krajo-
brazowego posiada przestrzenne, słoneczne i dobrze wyposa-
żone sale dydaktyczne z łazienkami. Wprowadzamy nowator-
skie rozwiązania metodyczne. Zapewniamy bezpłatną pomoc
logopedy i psychologa klinicznego. Jako jedyna placówka 
w gminie realizujemy ogólnopolski program wychowania
przedszkolnego „Optymistyczne Przedszkole”. Realizujemy wła-
sne autorskie programy dydaktyczne, m.in. program profilak-
tyczny, adaptacyjny, wychowawczy, żywieniowy „Wiem, co
jem”. Zapewniamy zajęcia dodatkowe z tańca sportowego, ję-
zyka angielskiego metodą Helen Doron, a także comiesięczne
teatrzyki oraz spotkania z artystami z filharmonii i bajkopisa-
rzami. Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30–17.30.

Przedszkole Nr 10 w Piasecznie
ul. Sierakowskiego 11, 05-500 Piaseczno
tel. 22 757 02 29, przedszkolenr10@wp.pl
www.przedszkole10.edu.pl
Przedszkole  składa się z 3 oddziałów liczących po 25 dzieci. Placówka
czynna jest w dni powszednie w godz. 7.00–17.30. Misją przedszkola
jest profesjonalne wychowanie i opieka nad dziećmi, przygotowanie
do nauki szkolnej oraz kształtowanie ich osobowości i wrażliwości.
Nasze atuty to: duży ogród wyposażony w nowoczesny sprzęt, wy-
kwalifikowana kadra pedagogiczna, nowoczesne metody dydak-
tyczne, stymulacja poznawcza dzieci, rozbudzanie motywacji 
i kształtowanie zainteresowań poprzez innowacje pedagogiczne.
Ponadto nasza placówka posiada ciekawą ofertę zajęć dodatkowych
rozwijających możliwości i uzdolnienia dzieci. W przedszkolnej kuchni
dzieci zapewnione mają świeże i zdrowe cztery posiłki dziennie.

Publiczne Przedszkole Zegar Słoneczny
ul. Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne 
tel. 22 756 59 16, www.zegarsloneczny.pl
Przedszkole zaprasza dzieci w wieku 2,5–6 lat. Realizujemy bez-
płatnie pełną podstawę programową wraz z językiem angiel-
skim oraz zajęcia dodatkowe: rytmika, gimnastyka z elemen-
tami korektywy, warsztaty kulinarne. Opieka logopedyczna dla
wszystkich dzieci. Realizujemy autorski program oparty na za-
bawach i projektach badawczych oraz rozszerzony program
przygotowania do szkoły. Dysponujemy przestronnym ogrodem
i zapewniamy pełne wyżywienie, z uwzględnieniem indywidu-
alnych diet. Panująca u nas atmosfera ma charakter rodzinny 
i kameralny, a rodzice mają istotny wpływa na funkcjonowanie
placówki. Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00–18.00.

Przedszkole Nr 8 w Piasecznie
ul. Księcia Józefa 19, 05-501 Piaseczno
tel. 22 750 41 82, przedszkole_8@poczta.neostrada.pl
„Ósemka” położona jest w przepięknej leśnej otulinie.  Nauczyciele
prowadzą zajęcia w oparciu o nowatorskie metody pracy, re-
alizują własne projekty edukacyjne, mają bogate doświadczenie
w pracy Metodą Projektów Badawczych. W realizacji nowocze-
snego modelu edukacji pomaga baza lokalowa z bogatym wy-
posażeniem i przestrzenią inspirującą do kreatywnych działań
edukacyjnych. Realizujemy koncepcję pracy opartą na Inteligencji
Wielorakiej H. Gardnera. Nauczyciele są autorami publikacji 
w czasopismach pedagogicznych. Z sukcesem pozyskują granty
na realizację własnych projektów edukacyjnych, wraz z dziećmi
biorą udział w wielu konkursach. Jesteśmy laureatami, m.in. pre-
stiżowej nagrody Czarodziejskiego Drzewa.
Ósemka posiada własną kuchnię. Raz w tygodniu serwuje „bufet
szwedzki” na śniadanie, a na co dzień zdrową i ekologiczną żywność. 

Przedszkole Nr 11 w Piasecznie „Nefrytowy Zakątek”
ul. Nefrytowa 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 750 77 50, przedszkole11.piaseczno@poczta.fm
www.przedszkole-nefrytowa.edu.pl
„Nefrytowy Zakątek” to nowoczesna sześciooddziałowa placówka,
dbająca o wszechstronny rozwój dziecka. Przedszkole oferuje
także zajęcia dodatkowe, takie jak język angielski, zajęcia ryt-
miczne z akompaniamentem, taniec sportowy, warsztaty ryt-
miczno-ruchowe oraz plastyczne. Priorytetem w codziennej
pracy jest dla nas rozwój emocjonalny dziecka. W każdym roku
szkolnym nasi nauczyciele realizują autorskie projekty edukacyjne,
wzbogacające wiedzę i doświadczenie przedszkolaków. Obecnie
są to: „Ogród w czterech porach roku”, „Małe podróże po Euro-
pie”, „Poznajemy kulturę Wielkiej Brytanii”, „Wisłą przez Polskę” 
i „Aktywny przedszkolak”. Godziny otwarcia: 6.30–17.30.

Publiczne Przedszkole Słoneczne
ul. Jana Pawła II 27a, 05-500 Piaseczno
tel. 604 617 800, 783 982 496, www.sloneczne-przedszkole.eu
Mieścimy się w centrum Piaseczna. Placówka dysponuje dużym
placem zabaw. Posiadamy bogato wyposażone sale zajęć. W ra-
mach realizacji podstawy programowej zapewniamy codzienną
naukę języka angielskiego oraz zajęcia rozwijające zdolności dzieci.
Prowadzimy profilaktykę i terapię logopedyczną. Zapewniamy
opiekę psychologa. W każdym miesiącu obchodzimy różne święta,
zapraszamy teatrzyki, muzyków i ciekawych gości. Rodzice są dla
nas ważnym partnerem, integrujemy się na rodzinnych piknikach,
warsztatach, wspólnym kolędowaniu. Przedszkole bardzo dba 
o zdrowe żywienie dzieci. Mamy własną kuchnię, wszystkie posiłki
są przygotowywane na miejscu ze świeżych produktów.

Publiczne Przedszkole Bajka
ul. 17 stycznia 5 oraz ul. 11 Listopada 21, 05-500 Piaseczno
tel. 22 736 00 66, 513 818 888, tel. 22 715 52 07, 22 737 07 68
www.bajka-zalesie.pl,www.bajka.eu
Prowadzimy działalność w dwóch lokalizacjach w Piasecznie:
przy ul. 17 Stycznia 5 oraz ul. 11 Listopada 21. W naszym przedszkolu
nauczyciele prowadzą edukację językową, matematyczną, przy-
rodniczo-ekologiczną, plastyczno-techniczną, fizyczną i mu-
zyczną oraz następujące zajęcia: język angielski 8 razy w tygo-
dniu, piosenka w języku angielskim, rytmika, chór, gra na
instrumentach, bębny djembe, ceramika, tańce, gimnastyka ko-
rekcyjna, integracja sensoryczna, zabawy w sali z kulkami, lo-
gopedia grupowa, informatyka, religia, eksperymenty, warsztaty
kulinarne, warsztaty origami. Placówka ma bogatą bazę pomocy
dydaktycznych. Zapewniamy prezentacje multimedialne, im-
prezy kulturalne, koncerty Filharmonii Narodowej, wycieczki.

Przedszkole Publiczne „Ala i kot”
ul. Zgoda 27, 05-500 Piaseczno
tel. 662 619 546, www.alaikot.pl
Jesteśmy kameralną placówką publiczną. Posiadamy prze-
stronne sale przystosowane do zajęć dydaktycznych oraz do
swobodnej zabawy. Przedszkole jest czynne cały rok, w godzi-
nach 7.00–17.30. Do przedszkola przyjmujemy dzieci od 2,5 lat.
Każda grupa jest pod opieką 2 nauczycieli oraz pomocy na-
uczyciela. Język angielski oraz muzyka/rytmika prowadzone są
przez nauczycieli posiadających kierunkowe wykształcenie mu-
zyczne bądź językowe. Prowadzimy bezpłatne zajęcia dodat-
kowe: język angielski, gimnastyka z elementami korektywy, za-
jęcia muzyczno-rytmiczne, plastyka, „dziecięca matematyka”,
elementy glottodydaktyki.
Organizujemy: teatrzyki, koncerty, prezentacje multimedialne,
warsztaty edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Publiczne Przedszkole „Melodia”
ul. Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno
tel. 22 756 99 04
www.przedszkolemelodia.pl
Przedszkole Publiczne „Melodia” to placówka o profilu muzyczno-
tanecznym, w której dużą uwagę poświęcamy zajęciom o cha-
rakterze muzyczno-rytmicznym. Poza codziennymi zajęciami przy
muzyce, dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z muzykiem
multiinstrumentalistą i raz w tygodniu zajęcia taneczne. W przed-
szkolu znajduje się w pełni wyposażona sala sensoryczna, w której
pracuje profesjonalna kadra terapeutyczna. Odbywają się tam za-
równo zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem i opinią, jak 
i zajęcia ogólnorozwojowe dla wszystkich dzieci. Mamy tylko 3 gru-
py, a w każdej z nich nie więcej niż 14 dzieci. Dzięki temu do każdego
dziecka mamy indywidualne podejście i możemy poświęcić mu
maksimum uwagi.

Przedszkole Publiczne „Poziomkowa Akademia”
ul. Główna 60, Kamionka, 05-502 Piaseczno
tel. 22 757 45 06, 696 418 116
www.akademiapoziomkowa.pl
Przedszkole działa na zasadach przedszkola publicznego.  Ofe-
rujemy doskonałą jakość i zajęcia dodatkowe wyróżniające nasze
przedszkole – w cenie przedszkoli państwowych. Nasza oferta to
wiele bezpłatnych zajęć dodatkowych: język angielski, rytmika,
gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy, kuch-
cikowo, zajęcia teatralne, miniorgiami, zajęcia przyrodnicze, na-
ukowe i inne. W budynku znajduje się kuchnia, gdzie przygoto-
wujemy lubiane przez dzieci posiłki, które zawsze są smaczne 
i prawidłowo zestawione. Przedszkole jest czynne przez 12 mie-
sięcy w roku (bez przerwy wakacyjnej). Zapewniamy profesjo-
nalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w wieku od 2,5 lat.

Publiczne Przedszkole ABC w Złotokłosie
ul. Staszica 12, 05-504 Złotokłos
tel. 504 238 314, 506 292 344
www.przedszkoleabc-zlotoklos.pl
Przedszkole zapewnia profesjonalną opiekę, wychowanie i edu-
kację dzieci w wieku od 2,5 do 6lat. Naszą misją jest indywidualne
podejście do dziecka, odkrywanie jego zdolności i zaintereso-
wań, a także wczesne zauważenie i wyeliminowanie ewentu-
alnych nieprawidłowości rozwojowych. O wyjątkowości Przed-
szkola ABC świadczą między innymi: duży plac zabaw,
nowoczesny budynek, sześć pięknych, kolorowych sal dydak-
tycznych, odpowiednio przystosowana i wyposażona łazienka
przy każdej sali, przestronna sala gimnastyczna, duża stołówka
i nowoczesna kuchnia, w której są przygotowywane smaczne 
i zdrowe posiłki.

Publiczne Przedszkole Radosne
ul. Orężna 8a, 05-500 Piaseczno
tel. 696 418 116, www.przedszkoleradosne.pl
Przedszkole działa na zasadach przedszkola publicznego. Nasza
oferta to doskonała jakość i wiele  zajęć dodatkowych: język an-
gielski, rytmika, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami ko-
rektywy, kuchcikowo, zajęcia teatralne, miniorgiami, zajęcia przy-
rodnicze, naukowe i inne. Nowoczesny budynek został
zaprojektowany z myślą o maluszkach. Przestronne sale, z których
każda grupa ma swobodny dostęp do łazienki. Przedszkole posiada
własny ogród. Posiłki przygotowywane są na miejscu w przed-
szkolnej kuchni doskonale przystosowanej do żywienia dzieci w
przedszkolu. Przedszkole jest czynne przez 12 miesięcy w roku (bez
przerwy wakacyjnej).



Projekt realizowany był w latach
2007–2009 w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego
2007–2013, Priorytet III „Regio-
nalny system transportowy”,
Działanie 3.1. „Infrastruktura dro-
gowa”. Całkowi-ta wartość pro-
jektu wyniosła 1 968 732,24 zł.
Uzyskana kwota dofinansowa-
nia ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regional-
nego to 1 673 422,40 zł.

W ramach projektu zosta-
ła wykonana kompleksowa

przebudowa ulicy Leśnych Bo-
ginek w Zalesiu Górnym na
odcinku od ulicy Wiekowej So-
sny do ulicy Wisłockiego, wraz
z przebudową infrastruktury
technicznej znajdującej się 
w pasie drogi. Celem projektu
była poprawa spójności komu-
nikacyjnej i przestrzennej
gminy Piaseczno.

Realizacja projektu wpły-
nęła na poprawę bezpieczeń-
stwa ruchu kołowego i pie-
szego, zwiększył się również
komfort jazdy.                           *
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Kolejne pieniądze na drogi

Przewidziane są konkursy, nagrodą w których będzie prze-
jażdżka psim zaprzęgiem.

Kwota w wysokości 1,6 mln złotych trafi do
gminy Piaseczno za realizację przebudowy
ulicy Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym.

Pozostałe przedszkola

Publiczne Przedszkole Przyjaciele Kubusia I
ul. Ogrodowa 20A, 05-509 Józefosław
tel. 22 750 83 03, www.puchatek.waw.pl

Publiczne Przedszkole Przyjaciele Kubusia II
ul. Gen. Grochowskiego 7 lok. U-1, 05-500 Piaseczno
tel. 22 126 82 66, www.puchatek.waw.pl

Publiczne Przedszkole Przyjaciele Kubusia III
ul. Geodetów 45A, 05-509 Józefosław
tel. 22 726 00 76, www.puchatek.waw.pl

Pełna oferta edukacyjna jest dostępna na platformie
rekrutacyjnej www.piaseczno.formico.pl

Publiczne Przedszkole "Leśny Skrzat"
ul. Mickiewicza 11, 05-500 Piaseczno
tel. 22 701 83 80, 501 017 050
www.skrzat.piaseczno.info
Przedszkole znajduje się w spokojnej okolicy. Posiadamy obszerne,
kolorowe i doskonale wyposażone sale zabaw, dużą szatnię oraz
dostosowane dla dzieci toalety. Do dyspozycji jest piękny plac zabaw
wyposażony w bezpieczne, atestowane zabawki. Rosnące na placu
zabaw drzewa zapewniają w upalne dni cień. Do przedszkola
uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Placówka czynna jest
cały rok z wyjątkiem 3 pierwszych tygodni sierpnia. Dzieci mają
zagwarantowane 4 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek oraz
posiłek regeneracyjny. Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30-
18.00. Prowadzimy zajęcia umuzykalniające, taneczne, z języka an-
gielskiego, zabawy z glottodydaktyki oraz logopedyczne. Zapew-
niamy liczne imprezy, festyny, teatrzyki, wycieczki, zajęcia
biblioteczne, spotkana z ciekawymi ludźmi.

Przedszkole Publiczne „Klub Misia Bo”
ul. Gołkowska 2, 05-502 Piaseczno
tel. 500 001 585, 506 407 142
www.klub-misia-bo.pl
Przedszkole prowadzi grupy integracyjne. Realizujemy program
edukacyjny Europejski Przedszkolak. W ramach zajęć dodatko-
wych prowadzimy: lekcje j. hiszpańskiego, j. angielskiego, zajęcia
artystyczno-muzyczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia pla-
styczne i konstrukcyjne. Uczestniczymy w europejskich progra-
mach Erasmus i Comenius. Przedszkole jest Partnerem Legia
Soccer Schools i bierze udział w programie rozwijania umiejęt-
ności piłkarskich Dzieci w wieku przedszkolnym w ramach pro-
gramu Piłkarskie Przedszkola Legii Warszawa. Dzieci biorą udział
w bogatym kalendarzu wydarzeń, który pozwala npoznawanie
otaczającego je świata, rozwój indywidualnych umiejętności 
i zainteresowań. Każdy miesiąc działalności Klubu Misia Bo jest
precyzyjnie zaplanowany i przekazany do wiadomości Rodziców. 

Udział w podatku od osób fizycz-
nych i osób prawnych to główny
dochód gminy. Ponad 37% z po-
datku płaconego przez mieszkań-
ców wraca do gminy i w prosty
sposób przekłada się na realizację
potrzebnych usług i inwestycji. –
To prawda, że „Twój PIT to lepszy
byt, jak mówi dżentelmen z pla-
katu przygotowanego przez Biuro
Promocji Gminy Piaseczno w ra-
mach corocznej akcji zachęcającej
mieszkańców do płacenia podat-
ków w miejscu zamieszkania.  

Pomóżmy rozwijać się
naszej gminie

– Korzystając z publicznego
transportu, wysyłając dzieci do
szkoły, narzekając na brak chod-
nika czy przyzwoitej drogi, pa-
miętajmy, że jakość usług i ilość
nowych inwestycji uzależniona
jest od dochodów gminy, a te 

w przeważającej mierze pocho-
dzą z udziału w podatkach od
osób fizycznych i prawnych. Za-
możność naszej gminy uzależ-
niona jest więc od zamożności
mieszkańców i ich rzetelności 
w płaceniu podatków – wyja-
śnia Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno Zdzisław Lis.

To proste, wystarczy ZAP-3
Dzięki zmianie przepisów

nie ma już konieczności bycia
zameldowanym, aby płacić po-
datki w miejscu zamieszkania.
Wypełniając PIT, wystarczy
wskazać jako miejsce zamiesz-
kania gminę Piaseczno oraz do-
łączyć wypełniony formularz
aktualizacyjny ZAP-3.

Na co idą Twoje pieniądze?
Na stronie www.piasecz-

no.nacoidamojepieniadze.pl

można sprawdzić, jak pienią-
dze z naszych podatków wy-
dawane są przez gminę Pia-
seczno.

– Program, który jest swe-
go rodzaju kalkulatorem miesz-
kańca, pokazuje, w jakim stop-
niu poszczególny podatnik
przyczynia się do rozwoju swo-
jej gminy, płacąc w niej podatki.
Z drugiej strony jest to narzę-
dzie, które każdemu pozwala
ocenić i wyrobić sobie zdanie,
czy podział wydatków na kon-
kretne dziedziny i zadania re-
alizowane przez samorząd jest
zgodny z jego oczekiwaniami –
mówi Łukasz Wyleziński, kie-
rownik Biura Promocji i Infor-
macji Gminy Piaseczno. – Wła-
śnie wprowadzamy do prog-
ramu dane z budżetu na 2016
rok i wkrótce będzie można po-
równać wydatki tegoroczne 
z ubiegłorocznymi – dodaje.

Symulator internetowy
jest oczywiście narzędziem
poglądowym, odnosi się wy-
łącznie do podatku dochodo-

wego od osób fizycznych, a po-
szczególne wyniki mogą deli-
katnie różnić się od stanu fak-
tycznego, bo różne mogą być
chociażby koszty uzyskania

przychodu. Wyniki są też za-
okrąglane. Program uwzględ-
nia progi podatkowe, ale nie
bierze pod uwagę odliczeń czy
sytuacji, w której małżonko-

wie rozliczają się wspólnie.
Dlatego wygenerowanych kwot
nie należy przyjmować do-
słownie, a jedynie orientacyj-
nie.

Rozlicz PIT w Piasecznie, jeśli chcesz
mieć wpływ na jakość usług i inwestycji
w swojej gminie.

Kto PIT-a, nie błądzi!

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno poszukuje kandydatów
do pracy na stanowiskach:
- Inspektor ds. nadzoru robót elektrycznych
- Podinspektor ds. podatku VAT.
Szczegóły ogłoszeń na stronie www.piaseczno.eu – BIP –
Praca w Urzędzie

Praca w urzędzie

Psie Zaprzęgi - Przystanek Runów

Zapraszamy wszystkich chęt-
nych w godz. 10.00 - 19.00 do
wzięcia udziału w widowi-
sku, które będzie mieć miej-
sce w Przystanku Runów,
przy ul. Chmielnej. Na miej-
sce dojechać można kolejką
wąskotorową.

Podczas wydarzenia będzie
można przyjrzeć się psom pół-
nocy, sprzętowi maszerskiemu
jak i porozmawiać z maszerami.
Każde dziecko będzie mogło zro-
bić sobie pamiątkowe zdjęcia z
tymi pięknymi psami. Ci, którzy
zapiszą się do udziału w Prze-
glądzie Psich Talentów, będą
mogli liczyć na ocenę fachow-
ców na co dzień szkolących psy
m.in. do pracy w filmach. Dla
zainteresowanych historią
psich zaprzęgów przedstawi-

ciele z Hodowli Psów Zaprzęgo-
wych „Z Klanu Wydry” i „Ta-
kuna” opowiedzą o wszelkich
aspektach życia tych psów. 

Przewidziane są też Zawody
Drwali, które wyłonią śmiałków,
którzy będą mogli osobiście
przejechać się psimi zaprzę-
gami. Czekające ich konkurencje
to m.in. strzelanie „szyszkami”
do dziupli, zespołowe piłowanie
piłą moja-twoja, wbijanie gwoź-
dzi lewą ręką itp.

Dla seniorów organizato-
rzy zaplanowali gry planszowe
i karciane, a także, wraz z Fun-
dacją Żyj Aktywnie po 50-tce,
zostanie przeprowadzony nor-
dic walking po lesie Chojnow-
skim. Na miejscu dostępna bę-
dzie limitowana ilość kijków do
wypożyczenia.

W niedzielę 20 marca na terenie mia-
steczka westernowego odbędzie się 
impreza z udziałem psich zaprzęgów, 
a także przegląd psich talentów.
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W programie koncertu, który od-

będzie się 13 marca o godz. 19.00,

znajdą się kompozycje artysty 

z najnowszej płyty „Nahorny Trio

Hope”, inspirowane wydarze-

niami z historii Polski (powstanie

warszawskie, stan wojenny), po-

ezją Jana Kochanowskiego i mu-

zyką Kurpiów. Razem z Nahor-

nym wystąpią Mariusz Bogdano-

wicz na kontrabasie oraz Piotr Bi-

skupski na perkusji.

Muzyka tria to wspaniałe,

niepowtarzalne kompozycje 

lidera. Jej charakter, mimo że

utrzymany w kanonie tria jazzo-

wego, nosi romantyczne i bardzo

słowiańskie piętno. Znajdują się

tu zarówno utwory pisane spe-

cjalnie na trio, jak również instru-

mentalne wersje przebojów Wło-

dzimierza Nahornego, takie jak

„Jej Portret”, „Czas rozpalić piec”

czy „Księżyc nad Kościeliskiem”.

Włodzimierz Nahorny to po-

stać niemająca sobie równej na

polskiej scenie jazzowej. Pianista,

saksofonista, flecista, kompozytor

i aranżer muzyki jazzowej, roz-

rywkowej, teatralnej i filmowej.

Jest absolwentem PWSM w So-

pocie. Zdobył wiele nagród na

konkursach i festiwalach w Polsce

i za granicą. Jest kompozytorem

najsłynniejszej powojennej pol-

skiej piosenki „Jej Portret”. Ma na

swoim koncie współpracę z legen-

darnym gdańskim Bim-Bomem,

z zespołem A. Trzaskowskiego, 

A. Kurylewicza, i wreszcie z ze-

społem Breakout w okresie jego

największej popularności. Jego

muzyka to poezja, romantyzm,

refleksja, język niedefiniowalny 

i nieprzewidywalny. Jego życiorys

to niemal cała historia polskiego

jazzu. Od samego początku ka-

riery wzbudza powszechne uzna-

nie. Wybitny, niepowtarzalny

kompozytor, jeden z pierwszych

polskich multiinstrumentalistów.

Jego idiom to pojęcie tak szerokie,

jak nieskończony jest wachlarz

jego artystycznych doświadczeń.

Jest człowiekiem o niespotykanej

wrażliwości i skromności, jedno-

cześnie pełnym energii i nowator-

skich koncepcji. Przez krytyków

nazwany jest „Chopinem jazzu”.

Koncert odbędzie się w sali

Domu Kultury w Piasecznie przy

ul. Kościuszki 49. Bilety wstępu 

w cenie 15 zł kupić można w ka-

sach Centrum Kultury.

Nahorny Trio
W ramach Niedzieli z Jazzem w Centrum
Kultury wystąpi jeden z najbardziej ory-
ginalnych i wszechstronnych artystów
polskiego jazzu Włodzimierz Nahorny.

Kiermasz Wielkanocny

Tego dnia w godz. 10.00–
15.00 będzie można obejrzeć 
i zakupić misternie wykonane 
pisanki, oryginalne palmy wiel-
kanocne, stroiki świąteczne, ręcz-
nie wykonane dekoracje i ozdo-
by oraz smakowite wyroby do-
mowe. Podczas kiermaszu nie za-
braknie życzeń świątecznych od
włodarzy naszego miasta, zapla-
nowanych na godz. 12.30, oraz
drobnego poczęstunku. Odbędą
się również warsztaty plastyczne

dla dzieci, które poprowadzą ar-
tyści z Grupy Piaseczno, a także
konkurs „Zagadki wielkanocne”.
Każdy chętny będzie mógł wspo-
móc piaseczyńską Fundację Po-
móż Dorosnąć, której wolontariu-
sze będą sprzedawać palmy
wielkanocne, zgłoszone do kon-
kursu organizowanego przez Mu-
zeum Regionalne. Ogłoszenie
konkursowych wyników i wrę-
czenie nagród laureatom nastąpi
o godz. 13.30.

Jedna z ikon polskiego jazzu wystąpi ze swoim zespołem w naj-
bliższą niedzielę w Piasecznie                                Foto Piotr Gruchała

Mongolia – powrót na stepy

W Niedzielę Palmową, jak co roku, na
piaseczyńskim rynku staną kolorowe
stragany.

„Razem dla Kultury 
– Inicjatywy Lokalne” 

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii Ja-
kuba Czajkowskiego, podróżnika z Piaseczna, który już kilku-
krotnie podróżował po Mongolii. Foto Jakub Czajkowski

Wernisaż wystawy zatytułowanej „Mongolia – powrót na
stepy” odbędzie się w Przystanku Kultura w piątek, 11 marca
2016, o godz. 19.00.

Mongolia to kraj o bogatej kulturze i imponującej historii.
Jej najcenniejszym skarbem jest przyroda. Nieskażona, dzie-
wicza i wbrew powszechnemu mniemaniu niezwykle różno-
rodna. Na mongolskim stepie niewiele zmieniło się od czasów
Czyngis-chana, a Mongołowie bardzo chętnie witają gości 
i zapraszają do swoich jurt. – Od 2006 roku odwiedziłem Mon-
golię pięć razy i poznałem tam wielu niesamowitych ludzi. Po-
dróżowałem po zielonych stepach i gorącej pustyni Gobi, wę-
drowałem w odludnych górach i przemierzałem konno dziką
tajgę. Każda wyprawa była dla mnie czymś nowym i wiem, że
każdy następny wyjazd do Mongolii będzie wielką przygodą –
zapewnia Jakub Czajkowski, geograf, przewodnik górski, pa-
sjonat turystyki aktywnej i fotografii.

Tradycyjne życzenia od włodarzy miasta i wspólne dzielenie się
jajkiem planowane jest na godz. 12.30                Foto Piotr Michalski

Spotkanie to odbywa się pod ha-
słem „Piaseczyńskie miasto ko-
biet”, dlatego na sali dostępne będą
stoiska lokalnych organizacji i sto-

warzyszeń z terenu gminy Pia-
seczno. Będzie można zapoznać
się z działalnością i ofertą Klubu
Klasy Kobiet, Stowarzyszenia Po-
lka Potrafi.pl, Stowarzyszenia Ko-
biet Ziemi Piaseczyńskiej, Fundacji
Żyj Aktywnie po 50-tce, Klubu Se-
niora w Chojnowie, Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Złotokłosie, Fun-
dacji Studio (S)Praw Kobiet,
Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów oraz Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.

Spotkanie, organizowane
przez Bibliotekę Publiczną Miasta 
i Gminy Piaseczno, rozpocznie się
o godzinie 17.00 na sali Domu Kul-
tury w Piasecznie. Wstęp jest
bezpłatny, wyłącznie z zaprosze-
niami.

W sobotę 12 marca odbędzie się spotka-
nie autorskie z Urszulą Dudziak, 
światowej sławy wokalistką jazzową 
i kompozytorką.

Muzeum Regionalne w Piasecznie zaprasza do udziału 
w konkursie na wykonanie tradycyjnej palmy wiel-
kanocnej.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Pia-
seczno. Na prace konkursowe Muzeum czeka do 12 marca 2016 r.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na Kier-
maszu Wielkanocnym, który odbędzie się 20 marca na placu Pił-
sudskiego w Piasecznie. Szczegółowych informacji na temat kon-
kursu udziela Muzeum Regionalne w Piasecznie, tel. 22 737 23 99,
muzeumpiaseczno@kulturalni.pl, regulamin konkursu na stronie
www.kulturalni.pl.

Konkurs na palmę

Spotkanie autorskie 
z Urszulą Dudziak

Centrum Kultury w Piasecznie zostało jednym z beneficjentów
ogólnopolskiego programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne
2016 organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
Wspólnie z mieszkańcami gminy Piaseczno będziemy realizo-
wać projekt „Razem dla Kultury – Inicjatywy Lokalne”.

Ideą programu jest inicjowanie działań służących wzmoc-
nieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lo-
kalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego
jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Dzięki temu programowi mieszkańcy naszej gminy będą mieli
możliwość bezpośrednio uczestniczyć w planowaniu i realizacji
działań kulturalnych.

Pierwszym etapem projektu będzie opracowanie diagnozy
identyfikującej potrzeby, zasoby oraz potencjał mieszkańców
w zakresie podejmowania samodzielnych inicjatyw oddolnych.

W okresie od marca do maja przeprowadzona zostanie
ankieta oraz odbędą się spotkania warsztatowe i rozmowy 
z osobami, które mają ciekawe pomysły na inicjatywy kultu-
ralne – chciałyby je zrealizować, ale do tej pory nie miały na to
możliwości oraz środków. Będzie to również doskonała okazja,
aby osoby zainteresowane uczestnictwem we współtworzeniu
kultury lokalnej zdobyły wiedzę, jak skutecznie zaplanować
realizację takich działań. Następnie ogłoszony zostanie konkurs
na najciekawsze działanie związane z szeroko rozumianą kulturą
i edukacją artystyczną. Zasady wyboru inicjatyw będą przygo-
towane z uwzględnieniem informacji uzyskanych w ramach re-
alizowanej wcześniej diagnozy.

W konkursie będą mogły uczestniczyć osoby indywidualne,
grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe. Konkurs
przeznaczony będzie dla wszystkich grup wiekowych: również
młodzież poniżej 18 roku życia, pod opieką doświadczonych
animatorów, będzie mogła spróbować swoich sił w realizacji
projektów kulturalnych.

Po rozstrzygnięciu konkursu, w okresie od 1 sierpnia do 15
listopada 2016 roku najlepsze projekty będą realizowane przez
ich autorów, we współpracy z Centrum Kultury w Piasecznie 
i przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i udziału w bada-
niach. Informacje na ten temat będą publikowane już wkrótce
na stronie Centrum Kultury w Piasecznie www.kulturalni.pl
oraz na tablicach informacyjnych naszych placówek. Więcej
szczegółów można uzyskać u koordynatora projektu pod ad-
resem mailowym: inicjatywy@kulturalni.pl.

Dofinansowano z Narodowego
Centrum Kultury w ramach

programu Dom Kultury+ 
Inicjatywy Lokalne 2016

W związku z remontem obiektu Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Sikorskiego 20 w dniach 7.03
- 5.04 basen będzie zamknięty.   
Od stycznia trwają prace przy remoncie wentylacji. Wy-
konano już prace w pomieszczeniach siłowni oraz w po-
mieszczeniach technicznych pod basenem. Obecnie roz-
poczynają się prace w hali pływalni oraz w szatniach 
i natryskach. 

Przepraszamy za utrudnienia.

Basen nieczynny


