
Obowiązkowa segregacja
odpadów ● s. 3

To wyjątkowa, bo 50. edycja za-
wodów, w których udział biorą naj-
lepsze polskie grupy zawodowe
i amatorskie oraz goście z zagranicy.
W przeszłości ścigali się tu m.in.
Ryszard Szurkowski, Stanisław
Szozda, Czesław Lang, Joachim Ha-
lupczok, Zenon Jaskuła, Lech Pia-
secki, Cezary Zamana. 

W tym roku przewidziano
sześć etapów, 13 lotnych i 21 gór-
skich premii, prawie 800 km do
przejechania. Na 50. km każdego
etapu będzie specjalna premia.
Aby ożywić rywalizację, w tego-

r o c z n y m
wyścigu po-
jawiła się
jazda indy-
widualna na
czas. Wy-
s t a r t u j e
110 kola-
rzy, w tym
siedem ekip
zagranicz-
nych. Pula
nagród wy-
nosi 80 tys.
zł. Mazovia

Tour wpisana jest do światowego
kalendarza imprez kolarskich. Ze
swoją 50-letnią historią jest jedną
z najstarszych wieloetapówek
w Polsce, wyprzedza ją tylko Tour
de Pologne. 

Rywalizacja rozpoczyna się 24
lipca w Zwoleniu, a kończy 28 lip-
ca w Siedlcach. W Piasecznie ob-
serwować będziemy finisz II eta-
pu. Kolarze startujący w Szydłow-
cu po przejechaniu 126 km po-
winni pojawić się w naszym mie-
ście ok. godz. 14. 
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Sprawozdania

z sesji Rady Miejskiej
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Sprawozdanie z pracy

burmistrza ● s. 2

Centrum aktywności
lokalnej                ● s. 3

12. sesja 
Rady Miejskiej odbędzie

się 29 sierpnia
o godz. 14.00

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

Schemat organizacyjny

urzędu                    ● s. 5

Kisiel dla Młodych

● s. 2

Prace rozpoczęte    
● s. 4

Informacji urzędowych 
z gminy Piaseczno 

należy szukać : 
● w „Gazecie Piaseczyńskiej”
● na www.piaseczno.eu
● w prasie lokalnej
● na tablicach ogłoszeń

Rozbudowany 
plac zabaw             ● s. 6

Jubileuszowy Mazovia Tour

50. Międzynarodowy Wyścig dookoła Mazowsza

Już po raz czwarty z rzędu Piaseczno będzie gospodarzem finiszu II etapu Międzynarodowe-
go Wyścigu Kolarskiego dookoła Mazowsza - Mazovia Tour. W środę 25 lipca ok. godz. 14 ko-
larze przekroczą metę w centrum miasta przy ul. Sierakowskiego, obok skweru Kisiela. Pa-
tronat honorowy nad imprezą objął burmistrz miasta i gminy Piaseczno Józef Zalewski.

W związku z modernizacją odcinka Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie
prowadzoną przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA od dnia 23 lipca ulega zmia-
nie rozkład jazdy pociagów. Odwołane zostaną dwa pociagi do Czachówka Płd.
oraz trzy pociągi z Czachówka Płd. Pozostałe pociągi będą miały zmienione go-
dziny odjazdów. 

Szczegółowe informacje można uzyskać: 
w kasach biletowych Kolei Mazowieckich, 

w informacji telefonicznej pod numerem 022 47 37 900
Przewidywany termin zakończenia prac - 31 maja 2008 r.

Sponsorzy:
Gmina 
Piaseczno

Koleje Mazowieckie

Remont torów
Ranking „Europejska gmina”

Piaseczno w czołówce
Gmina Piaseczno została wyróżniona w ran-
kingu „Europejska gmina - europejskie miasto”
przeprowadzonym przez „Gazetę Prawną”. 

Wyróżnienia wręczone zostały
20 czerwca w Łodzi, zaś szczegółowy
ranking ukazał się 4 i 11 lipca
w „Gazecie Prawnej”. Zgodnie
z przedstawionymi wynikami Pia-
seczno zajęło drugie miejsce na Ma-
zowszu wśród gmin, które pozyskały
najwięcej środków z Unii Europej-
skiej w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. W drugim rankingu,
w który brano pod uwagę ogólną
wartości pozyskanych środków euro-
pejskich, Piaseczno sklasyfikowane
zostało na trzecim miejscu na Ma-
zowszu, za Warszawą i Radomiem,
a więc miastami znacznie większymi. 

Ranking sporządzony został na
podstawie zbieranych przez Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego in-
formacji o wartości umów o dofinansowanie podpisanych z Unią Europejską
przez administrację rządową, instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe
oraz przedsiębiorstwa.

Nowa ścieżka 
edukacyjna ● s. 6

Open Hard Core Fest
● s. 3
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SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA

S p r a w o z d a n i e  z  1 1 .  s e s j i  R a d y  M i e j s k i e j  w  P i a s e c z n i e
Sesja odbyła się 4 lipca. Radni przezna-

czyli 30 tys. zł na remont ogrodzenia boiska
klubu Sparta Jazgarzew. Gmina otrzymała
15 tys. zł od powiatu piaseczyńskiego jako
dofinansowanie wypoczynku dzieci z part-
nerskiego rejonu Nowograd Wołyński na
Ukrainie. O ponad 18 tys. zł zwiększono
środki na wykonanie dokumentacji aranża-
cji skweru Kisiela. 250 tys. zł radni przezna-
czyli na zakup tłucznia i gruzu do remontu
dróg gruntowych. Rada zwiększyła o 40 tys.
zł środki na remonty strażnic OSP Grocho-
wa, OSP Jazgarzew i OSP Chojnów. Po roz-
strzygnięciu przetargu na wykonanie doku-
mentacji odtworzeniowej budynków przy
pl. Piłsudskiego 2 i ul. Warszawskiej 3 na
skutek wzrostu cen okazało się, że zaplano-
wane na ten cel środki są niewystarczające.
Radni zwiększyli je o 34 tys. zł. Wzrosły
również środki (o 30 tys. zł) na zamówienie
kopii map z uzbrojeniem do przeprowadze-
nia inwentaryzacji sieci cieplnej Przedsię-
biorstwa Ciepłowniczo-Usługowego w Pia-
secznie. O 145 tys. zł zwiększono wydatki
na wykonanie nakładki asfaltowej ul. Gór-
nej w Głoskowie. Również remont bibliote-
ki publicznej w Piasecznie będzie droższy,
niż planowano (o 15,5 tys. zł). Zmniejszo-
ne zostały natomiast środki na te zadania,
w których koszt wykonania prac remonto-
wych był niższy od planowanego. O 460 tys.
zł droższa będzie budowa szkoły w Józefo-
sławiu. 50 tys. zł przeznaczono na montaż
instalacji nawadniania ze zraszaczami na bo-
isku Victorii Głosków. Gmina otrzymała od
powiatu 2 tys. zł na zakup wykładziny do
świetlicy w Żabieńcu. 

Zwiększony został limit wydatków na
2008 rok na budowę ul. Zgoda na odcinku
od ul. Chyliczkowskiej do Przedszkola nr 10
i parkingu głównego oraz na budowę ul.
Pomorskiej (projekt przebudowy od ul.
Stołecznej do ul. Krzywej) i Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Piasecznie (projekt budowla-
no-wykonawczy sali gimnastycznej). Radni
zaliczyli do kategorii dróg gminnych istnie-
jące ulice lokalne w Piasecznie. Podjęta zo-
stała uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego części wsi Anto-
ninów-Mieszkowo. Po rozpoznaniu wezwa-
nia do usunięcia naruszenia interesu praw-
nego Rada postanowiła oddalić skargę doty-
czącą naruszenia interesu prawnego pań-
stwa Piechal w związku z Uchwałą Rady
Miejskiej w Piasecznie nr 1175/LVI/2002
z 11.07.2002 w sprawie zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego
części Piaseczna. Radni postanowili także
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części Szczak. Oddalona zo-
stała skarga pana Witolda Mariańskiego na
postępowanie przewodniczącej Rady Miej-
skiej w Piasecznie. 

Radni wyrazili zgodę na wydzierżawie-
nie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat
gruntu o pow. 150 m kw., położonego
w Piasecznie z przeznaczeniem pod pas zie-
leni, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Rada zgodziła się także na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej działki o pow. 294 m kw.,
położonej w Piasecznie przy ul. E. Plater, za-
budowanej budynkiem mieszkalnym na
rzecz użytkownika wieczystego. 

Radni postanowili o wydzierżawieniu
przez gminę części działki położonej
w Mysiadle, w obrębie KPGO Mysiadło.
W związku z koniecznością budowy
w tym rejonie obiektów infrastruktury
technicznej w zakresie gospodarki wod-
no-ściekowej gmina Piaseczno uzgodniła
z syndykiem masy upadłości Tomasz Maj
Gospodarstwo Ogrodnicze EKO Mysia-
dło, iż do czasu możliwości nabycia tego
gruntu zostanie on wydzierżawiony gmi-
nie na czas nieokreślony. 

Pozytywnie zaopiniowano kategorie la-
sów ochronnych położonych w granicach
administracyjnych gminy Piaseczno. Zmie-
niony został regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta i gminy Pia-
seczno. Powołano zespół uprawniony do
przedstawienia Radzie Miejskiej opinii
o zgłoszonych kandydatach na ławników.
W jego skład weszli radni: Teresa Borow-
ska, Wojciech Kaczorowski, Piotr Kubal,
Ryszard Podlaski i Andrzej Swat. 

Burmistrz
zatwierdził przetargi: 

na wykonanie robót dodatkowych i za-
miennych związanych z budową budynku
Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejono-
wej w Piasecznie wraz z zagospodarowa-
niem terenu. Wykonawca - firma Poli-
mex-Mostostal SA z Warszawy, za cenę
ryczałtową brutto 819 232,23 zł; 

na eksploatację sieci kanalizacji desz-
czowej i podczyszczalni ścieków na tere-
nie miasta Piaseczno. Wykonawca - fir-
ma Aquarius & Co z Piaseczna, za cenę
ryczałtową brutto 24 400 zł za rok eks-
ploatacji na rzecz zamawiającego; 

na roboty remontowo-budowlane
w salach lekcyjnych nr 29 i 30 oraz wy-
mianę instalacji elektrycznych w starej
części budynku (I etap robót) w Zespole
Szkół Publicznych w Jazgarzewie. Wyko-
nawca - firma Roboty Ogólnobudowlane
Klimek Jacek z Piaseczna, za cenę ryczał-
tową brutto 85 385,88 zł; 

na wykonanie oświetlenia ulic: Krót-
kiej, Karmazynowej, Kasztelańskiej, Mi-
łej i Borkowej w Głoskowie. Wykonawca
- firma Energo-Mar z Wołomina, za ce-
nę ryczałtową brutto 144 923,21 zł; 

na rozbudowę budynku stacji uzdat-
niania wody Wólka Kozodawska o agre-
gat prądotwórczy. Wykonawca - firma
PT Elmar z Zalesia Górnego, za cenę ry-
czałtową brutto 291 143,46 zł; 

na wykonanie robót dodatkowych i za-
miennych związanych z rozbudową wen-
tylacji mechanicznej na potrzeby Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Józefosła-
wiu. Wykonawca - firma PPU Zambet
z Pułtuska, za cenę ryczałtową brutto
1 165 000 zł; 

na roboty remontowo-budowlane
w 3 salach lekcyjnych, naprawę dachu
nad gimnazjum oraz wymianę tablic roz-
dzielczych i lamp oświetleniowych w Ze-
spole Szkół Publicznych w Złotokłosie.
Wykonawca - firma Piolurex z Wólki
Kozodawskiej, za cenę ryczałtową brutto
102 149,79 zł; 

na budowę oświetlenia ulicy Trakto-
wej i Szklarniowej w Mieszkowie. Wyko-
nawca - firma Energo-Mar z Wołomina,
za cenę ryczałtową brutto 66 869,71 zł; 

na zaprojektowanie i wybudowanie
sieci kanalizacji podciśnieniowej i przy-
łączy kanalizacyjnych w Głoskowie.
Wykonawca - firma PT Elmar z Zalesia
Górnego, za cenę ryczałtową brutto
218 631,86 zł; 

na budowę oświetlenia ulicy Gości-
niec w Woli Gołkowskiej i Kuleszówce
oraz ulicy Hetmańskiej i Gościniec
w Robercinie. Wykonawca - firma Ener-
go-Mix z Piaseczna, za cenę ryczałtową
brutto 57 452,34 zł; 

na budowę oświetlenia ulicy Mille-
nium w Głoskowie. Wykonawca - Zakład
Usług Elektrycznych „Elprzem” z Kon-
stancina-Jeziorny, za cenę ryczałtową
brutto 56 193,44 zł; 

na remont nawierzchni jezdni ulic
Orzechowej i Krótkiej we wsi Wola Goł-
kowska. Wykonawca - PIB Drotech
z Mińska Mazowieckiego, za cenę ryczał-
tową brutto 260 596,58 zł.

Burmistrz unieważnił 
przetargi:

na dostawę samochodu ciężarowego na
potrzeby straży miejskiej w Piasecznie, gdyż
w postępowaniu prowadzonym w trybie

zapytania o cenę nie złożono co najmniej
dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu; 

na dostawę samochodu osobowego na
potrzeby straży miejskiej w Piasecznie,
gdyż w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania o cenę nie złożono co
najmniej dwóch ofert niepodlegających
odrzuceniu; 

na rozbudowę budynku świetlicy
w Runowie, gdyż cena nakorzystniejszej
oferty przewyższa kwotę, którą zamawia-
jący może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia; 

na budowę stołówki ze świetlicą przy
Szkole Podstawowej w Chylicach, 
ul. Dworska 3, gdyż nie złożono żadnej
oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

na wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego wodociągów w Wólce
Kozodawskiej w rejonie ulic Bociana Bia-
łego i Dworkowej, gdyż nie złożono żad-
nej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Burmistrz ogłosił przetargi: 
na wykonanie projektu budowlanego

i wykonawczego al. Pokoju na odcinku
od ulicy Pod Bateriami do ulicy Wila-
nowskiej w Zalesiu Dolnym o długości
700 m.b.; 

na remont nawierzchni ulicy Parkowej
w Głoskowie.

W okresie od 13 czerwca do
4 lipca burmistrz zajmował
się bieżącymi sprawami, 
m.in. odbyły się następujące
spotkania: 
14 czerwca - spotkanie z dyrektorem
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich na temat przygotowywanych wspól-
nych inwestycji drogowych, tj. przebudo-
wy ulic Stołecznej i Pod Bateriami, budo-
wy chodnika przez wieś Bogatki, moderni-
zacji ulic Gen. Okulickiego i Wschodniej
w Chyliczkach. 
15 czerwca - uroczyste nadanie imienia
ks. Jana Twardowskiego Zespołowi Szkół

w Chylicach. 
podsumowanie przyrodniczego konkur-

su dla uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów pt. „Zwierzyniec Polski” oraz w balu
gimnazjalistów z Gimnazjum nr 2. 
16 czerwca - letnie spotkanie sportowe
zorganizowane przez Międzyszkolny Klub 
Sportowy w Józefosławiu, 

uroczystości 50-lecia Hufca ZHP
w Piasecznie

podsumowanie zawodów sportowo-
-pożarniczo-obronnych zorganizowa-
nych przez Zarząd Oddziału Miejsko-
Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej
RP, Związek Harcerstwa Polskiego
w Piasecznie oraz Urząd Miasta i Gmi-
ny Piaseczno. 
17 czerwca - Jarmark Hubertusa w Zale-
siu Górnym. 
19 czerwca - uroczyste spotkanie ro-
dziców, wychowanków i dzieci z okazji
30-lecia Przedszkola nr 5 w Piasecznie. 
20 czerwca - podpisanie umów z wyko-
nawcą, tj. firmą Hydrobudowa Śląsk, na
rozbudowę i modernizację miejskiej oczysz-
czalni ścieków w Piasecznie w ramach unij-
nego programu Funduszu Spójności. 
22 czerwca - uroczyste zakończenie roku
szkolnego i rozdanie świadectw w Liceum
Ogólnokształcącym w Piasecznie. 

rozpoczęcie programu pt. „Ośrodek
Pomocy Społecznej jako centrum aktyw-
ności lokalnej”. Program ten będzie reali-
zowany na osiedlu komunalnym przy ul.
Urbanistów. 
23 czerwca - otwarcie i zakończenie XI
Memoriału Lecha Abramowicza zorganizo-
wanego przez LKS Victoria Głosków. 
26 czerwca - wizyta kierownictwa urzędu
oraz radnych w Kędzierzynie-Koźlu, spo-
tkanie z władzami tego miasta oraz admini-
stracją oświatową w celu poznania funkcjo-
nowania bonu oświatowego wdrożonego
w tej gminie kilka lat temu. 
29 czerwca - nadzwyczajne walne zgro-
madzenie Piaseczyńskiego Towarzystwa
Kolei Wąskotorowej. 

Na posiedzeniach kierow-
nictwa były omawiane bie-
żące sprawy, w tym m.in.: 

ustalono, że należy zlikwidować po-
jemniki do selektywnej zbiórki odpadów
ustawione na terenie miasta i gminy Pia-
seczno, czyli rozwiązać umowę z firmą
Remondis, a także podjąć niezbędne
działania celem likwidacji pojemników
PCK ustawionych na terenie miasta
i gminy Piaseczno, ewentualnie wskazać
kilka miejsc, gdzie mogłyby być one usta-
wione. Polecono również p. Rasińskiemu
(nacz. wydz. GKM) sprawdzić, jak firmy
posiadające koncesje na odbiór odpadów
wywiązują się z obowiązku prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów, czy zawar-
ły z mieszkańcami stosowne aneksy; 

omówiono sprawę parkowania przy 
ul. Szkolnej w Piasecznie i ustalono, że
przy każdej wysepce parkingowej należy
ustawić znak nakazujący parkowanie
równoległe. Wtedy Straż Miejska bę-
dzie mogła egzekwować właściwy spo-
sób parkowania; 

zapoznano się z informacją nt. realiza-
cji poszczególnych zadań finansowanych
ze środków Funduszu Spójności.

Burmistrz na bieżąco rozpatruje wnio-
ski o rozłożenie na raty czynszów dzierżaw-
nych i przedłużenie umów dzierżaw oraz
wnioski podmiotów gospodarczych o umo-
rzenie lub rozłożenie na raty należności po-
datkowych, o pozwolenia na sprzedaż alko-
holu itp. 
Omawiane są na bieżąco wnioski komisji
problemowych RM - informacja pisemna
o podjętych czynnościach związanych z tymi
wnioskami przedkładana jest przewodni-
czącemu Rady Miejskiej. 

Burmistrz przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek po uprzednim

umówieniu spotkania. 
Tel. 0 22 701 75 88

Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przed-
stawia radnym sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami Ra-
dy. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw
i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali
się od 13 czerwca do 4 lipca 2007 r.

Nagroda im. Stefana Kisielewskiego 

Kisiel dla Młodych
Kapituła nagrody Kisiel dla Mło-
dych w składzie: 

Monika Nguyen Van - zwyciężczyni
konkursu „Kisiel dla Młodych” w roku
2006

Rufin MC - zwycięzca konkursu
„Kisiel dla Młodych” w roku 2004

Mateusz Baj - redaktor naczelny
„Nad Wisłą”, radny powiatu piase-
czyńskiego

Sławomir Barcik - właściciel serwisu
www.piaseczno.info

Katarzyna Biernadska- Hernik - ani-
mator kultury, radna miasta i gminy
Piaseczno

Marcin Ciechomski - Biuro Promo-
cji Starostwa

Hubert Gieleciński - dziennikarz
Zbigniew Mucha - radny gminy Pia-

seczno, przewodniczący Kapituły
Daniel Putkiewicz - Biuro Rozwoju

Gminy, radny powiatu piaseczyńskiego 
Kamil Staniszek - redaktor naczelny

„Kuriera Południowego”
Magdalena Woźniak - redaktor na-

czelna „Co i jak”, radna miasta i gmi-
ny Piaseczno 

zawiadamia o otwarciu konkursu
o Nagrodę im. Stefana Kisielewskie-
go pod nazwą „Kisiel dla Młodych”
w roku 2007. 

Do konkursu mogą być zgłaszane
osoby w wieku od 18 do 30 lat za-
mieszkałe i działające na terenie gminy
Piaseczno. Zgłoszenia na konkurs wraz
z uzasadnieniem powinny być nadsyła-
ne nie później niż do 1 września 2007
roku na jeden z podanych adresów: 
1. „Co i jak”, 05-500 Piaseczno, 

e-mail: coijak@onet.eu
2. „Kurier Południowy”, ul. Ludowa 2,
05-500 Piaseczno, tel. /faks 756 79 39,
e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl
3. „Nad Wisłą”, ul. Pijarska 44, paw. 5,
05-530 Góra Kalwaria, 
e-mail: nadwisla@pnet.pl
4. Zbigniew Mucha, ul. Żeromskiego
29, 05-500 Piaseczno, tel. 756 20 32

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
nie później niż 8 września 2007 ro-
ku. Wręczenie nagrody laureatowi na-
stąpi w Piasecznie na skwerze Kisiela
29 września 2007 roku o godzinie 12. 
Kandydaci zgłaszani do konkursu mu-
szą być indywidualnościami w dowol-
nej dziedzinie, nonkonformistami
i pasjonatami, „rajskimi ptakami” - jak
ich nazywał Stefan Kisielewski - pro-
wokatorami pozytywnie zmieniającymi
rzeczywistość, wywołującymi polemiki
i dyskusje, podejmującymi problema-
tykę ważną kulturowo, społecznie i po-
litycznie. Przy ocenie nadsyłanych na
konkurs kandydatów kapituła kiero-
wać się będzie tymi właśnie kryteriami. 
Spośród kandydatów do nagrody „Ki-
siel dla Młodych” kapituła nagradza
jednego. Laureat otrzymuje nagrodę
w wysokości co najmniej 2 tys. zł
brutto oraz dyplom. 

Decyzja kapituły zapada większo-
ścią co najmniej trzech czwartych gło-
sów. Kapituła ogłasza swoją decyzję
o przyznaniu nagrody „Kisiel dla Mło-
dych” niezwłocznie po jej podjęciu
w formie anonsu prasowego zamiesz-
czonego w tych samych gazetach,
w których konkurs został ogłoszony.

Laureat zostanie zawiadomiony
o przyznaniu nagrody osobnym pi-
smem zapraszającym jednocześnie na
uroczystość jej wręczenia i informują-
cym o dodatkowych przygotowaniach. 
Kandydatów do nagrody mogą zgła-
szać osoby fizyczne, organizacje spo-
łeczne i instytucje. 

W imieniu Kapituły Nagrody im.
Stefana Kisielewskiego „Kisiel dla
Młodych”. 

Przewodniczący Kapituły
Zbigniew Mucha

Praca w urzędzie
Urząd Miasta i Gminy Piasecz-
no ogłasza nabór na wolne sta-
nowiska pracy: 

inspektora ds. planowania prze-
strzennego w Wydziale Urbanistyki
i Architektury (dokumenty przyjmo-
wane są do 3 sierpnia 2007 r.) 

inspektora ds. realizacji urbani-
stycznej w Wydziale Urbanistyki i Ar-
chitektury (dokumenty przyjmowane
są do 3 sierpnia 2007 r.) 

inspektora /specjalisty ds. go-
spodarowania nieruchomościami
(dokumenty przyjmowane są do 25
lipca 2007 r.) 

inspektora / specjalisty ds. geodezji
w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Gruntami (dokumenty przyjmowane
są do 25 lipca 2007 r.).

Szczegółowe informacje na stronie
internetowej www.piaseczno.eu
w dziale „praca w urzędzie” lub 

pod nr. tel. 022 70 71 580



Osiedle komunalne przy ul. Urba-
nistów leży dość na uboczu, dlatego je-
go mieszkańcy skarżą się na liczne pro-
blem związane z brakiem komunikacji,
wandalizmem osiedlowym, dezinte-
gracją społeczeństwa. Aby temu zara-
dzić, Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej przystąpił do progra-
mu „OPS jako centrum aktywności lo-
kalnej - metoda organizowania środo-
wiska w województwie mazowieckim”. 
Ten program realizowany jest w wie-
lu gminach i ma na celu pobudzenie
do działań mieszkańców, aby sami
rozwiązywali swoje wspólne proble-
my. Pomóc im w tym mają różne in-
stytucje publiczne. 

Od kwietnia tego roku pracowni-
cy Ośrodka pozostają w kontakcie
z mieszkańcami osiedla w Julianowie,
dokładniej poznają ich problemy, po-
trzeby i możliwości. Przeprowadzone
zostały ankiety, sondaże, wywiady. Ba-
dania wskazały najważniejsze proble-
my i oczekiwania oraz chęć mieszkań-
ców do aktywnej współpracy. Za naj-
istotniejsze problemy mieszkańcy
uznali zły dojazd do osiedla (zły stan
nawierzchni ulicy, brak oświetlenia
ulicy, brak komunikacji miejskiej),
wandalizm osiedlowy oraz brak miej-
sca do spędzania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży. 

Na spotkaniu uzgodniono powo-
łanie dwóch grup roboczych: ds. bez-
pieczeństwa oraz ds. zorganizowania
świetlicy. W spotkaniu oprócz pra-
cowników pomocy społecznej

uczestniczyli burmistrz, radni oraz
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej.

Ze strony gminy padła deklaracja
udostępnienia i zaadaptowania po-
mieszczeń z przeznaczeniem na świe-
tlicę i siłownię oraz pomocy Ośrodka
Kultury w organizacji imprez plenero-
wych i oferta nawiązania współpracy
po uruchomieniu świetlicy. W spra-
wie bezpieczeństwa zorganizowane
zostanie dodatkowe spotkanie miesz-
kańców z przedstawicielami policji
i straży miejskiej. W przyszłości moż-
liwe jest zainstalowanie na osiedlu sys-
temu monitoringu. 

Przedstawiciele mieszkańców
osiedla potwierdzili wcześniejsze za-
pewnienia o gotowości do współpra-
cy i udział własny we wszelkich pra-
cach. Są to bardzo cenne deklaracje,
niezbędne do rozwiązania części pro-
blemów osiedla i poprawy jakości ży-
cia mieszkańców. 

Pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej będą koordynatorami
i inicjatorami działań poszczególnych
instytucji, mieszkańców i wolontariu-
szy, przyczynią się do powstania grup
samopomocowych i obywatelskich,
które same sprostają postawionym
sobie zadaniom. 

Wszystkim, którzy przybyli na
spotkanie, składamy serdeczne po-
dziękowania. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
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Nowy gminny regulamin

Obowiązkowa segregacja odpadów 

Nie zdał egzaminu system oparty
na publicznych kontenerach do selek-
cji odpadów. W miejscach tych two-
rzyły się niekontrolowane wysypiska
śmieci. Wiele osób nie stosowało się
do wskazówek i wyrzucało nieposegre-
gowane śmieci, ponadto ustawiano
worki wokół kontenerów. Efekt był ta-
ki, że śmieci porozszarpywane przez
zwierzęta roznoszone były przez wiatr
po całej okolicy. Do tego dochodziły
częste akty wandalizmu, takie jak wy-
wracanie i podpalanie pojemników.
Przepisy Unii Europejskiej wymuszają
na nas szukanie bardziej efektywnych
sposobów na maksymalizację odzysku
odpadów wtórnych. 

Według zapisów najnowszej
uchwały Rady Miejskiej każdy właści-
ciel nieruchomości musi poddać se-
gregacji wytworzone u niego odpady
komunalne. Jeśli do tej pory miał pod-
pisaną umowę na odbiór wszystkich
śmieci wrzucanych do jednego worka,
teraz musi zmienić nawyki (umowę
też) i zacząć je segregować. Zgodnie
z regulaminem właściciele nierucho-
mości zobowiązani są rozdzielać do
trzech osobnych worków bądź pojem-
ników odpady do odzysku (np. szkło,
papier, plastik), odpady biodegrado-
walne i pozostałe. Jeśli mamy kompo-
stownik, wszelkie odpadki organiczne
(biodegradowalne) powinny trafiać do
niego. Wtedy nie musimy mieć dodat-
kowego worka na takie odpady. Jeśli
nie mamy kompostownika, powinni-
śmy zgłosić się do wybranej firmy, któ-
ra wywiezie nasze odpady do kompo-
stowni. Lista firm posiadających ze-
zwolenie na odbiór odpadów dostępna
jest na urzędowej stronie www. pia-
seczno. eu w zakładce „Informacje
o gminie - gospodarka odpadami” oraz
w kancelarii urzędu. 

Obowiązek segregacji odpadów
może przynieść także korzyści finanso-
we domowemu budżetowi. Stawka

opłaty za odbiór worka z odpadami do
odzysku jest niższa niż worka z mie-
szanką różnych śmieci. Firmy mogą
również zaproponować nam niższą
stawkę, gdy dodatkowo w oddzielnych
pojemnikach będziemy gromadzić np.
papier, szkło i plastik. 

Zapisy regulaminu zmieniają też
częstotliwość odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomo-
ści. Firmy muszą zabierać worki ze
zmieszanymi odpadami nienadającymi
się do odzysku z domów jednorodzin-
nych nie rzadziej niż raz w miesiącu,
natomiast worki z wydzielonymi su-
rowcami wtórnymi w regularnych od-
stępach czasu uniemożliwiających roz-
kład nagromadzonych odpadów i prze-
pełnienie pojemników. 

Powyższe zmiany w gminnym re-
gulaminie wynikają m. in. z odgórnie
ustalonych poziomów odzysku odpa-
dów. Ze względu na ochronę środowi-
ska jesteśmy zobligowani do sukcesyw-
nego zmniejszania ilości odpadów tra-
fiających na składowiska, w tym odpa-
dów ulegających biodegradacji.

W związku z tym w rozdziale 5 uchwa-
ły zamieszczony jest zapis o maksymal-
nym poziomie odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji dopuszczo-
nych do składowania. 

W regulaminie istnieje też zapis
o zakazie palenia liści na terenach le-
śnych. W szczególności dotyczy to
kompleksów zalesionych działek w Za-
lesiu Górnym i Zalesiu Dolnym, gdzie
w wyniku dużego zagęszczenia drzew
cyrkulacja powietrza jest znacznie
utrudniona. 

Przypominamy również, że stare,
przeterminowane lekarstwa mogą
Państwo zostawiać w specjalnych po-
jemnikach w aptekach, zaś zużyte bate-
rie w pojemnikach ustawionych
w szkołach i w urzędzie miasta. Elek-
trośmieci można natomiast przywieźć
do specjalnych punktów i nieodpłatnie
zostawić. Najbliższe tego typu punkty
znajdują się na ul. Technicznej 6 (PUK
SITA) oraz na ul. Geodetów 31a (Pro-
Eko Grupa Polska). 

MI

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęto ważną dla wszystkich miesz-
kańców uchwałę w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno. Z ulic zniknęły już
ogólnodostępne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Teraz
każdy ma obowiązek segregować śmieci we własnym gospodarstwie.

Z ulic Piaseczna zniknęły publiczne kontenery do selektywnej zbiórki odpadów.
Teraz każdy mieszkaniec ma obowiązek segregować śmieci u siebie w domu

fot. Ł. Wyleziński

Julianów

Centrum aktywności
lokalnej
W dniu 22 czerwca 2007 r. w Urzędzie Miasta
i Gminy odbyło się spotkanie przedstawicieli
władz lokalnych z mieszkańcami osiedla przy
ulicy Urbanistów w Julianowie zorganizowa-
ne przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Piasecznie. Zainaugurowało
ono przystąpienie do programu „Centrum ak-
tywności lokalnej” zmierzającego do aktywi-
zacji społeczności lokalnych. 

fot. D. Putkiewicz

Na początku zeszłego roku oddany został do użytku kolejny budynek
komunalny przy ul. Urbanistów w Julianowie

I N F O R M A C J A
Przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne 

na nowy okres zasiłkowy 2007/2008
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie Sekcja Świadczeń Rodzin-
nych i Dodatków Mieszkaniowych informuje, iż w związku z ogłoszeniem nowych roz-
porządzeń przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Dzienniku Ustaw nr 114, poz.
782 i 783 określających nowe wzory wniosków o świadczenia rodzinne i zaliczkę ali-

mentacyjną, oczekujemy na właściwe druki. Wydawanie nowych formularzy wniosków
o świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną rozpoczyna się z dniem 23 lipca br. 
Wnioski o świadczenia rodzinne można będzie pobrać w Sekcji Świadczeń Rodzin-
nych i Dodatków Mieszkaniowych M-GOPS w Piasecznie ul. Fabryczna 2, do której

uprzejmie zapraszamy świadczeniobiorców w: 
poniedziałki w godz. 8.30-17.30

wtorki, czwartki, piątki w godz. 8.30-15.30
tel. 716 72 20. 

Siedliska

Odkrycia archeologiczne 
W związku z robotami budowlanymi prowadzonymi na
obszarze miejscowości Siedliska co jakiś czas dochodzi tam do
odkryć archeologicznych. W zeszłym roku znaleziono
fragmenty ceramiki, ozdoby i groty, w tym zaś - pozostałości
po dawnym piecu hutniczym.

Znaleziska pochodzą sprzed
2 tys. lat i według archeologów
związane są z kulturą przeworską.
Dzięki znalezionym grobom na-
ukowcy są bliżsi opisaniu zwyczajów
pogrzebowych tamtej kultury.
Obecnie na stanowisku archeolo-
gicznym w Siedliskach natrafiono na
pozostałości po wytopie rud żelaza
w dawnym piecu hutniczym zwa-
nym dymarką. Po zakończonym
procesie wytopu przy użyciu węgla
drzewnego część nadziemną takiego
pieca niszczono, zaś część zagłębio-
ną w ziemi z żużlem pozostawiano.
Dzięki temu archeolodzy mogą ba-
dać, jak wyglądała ówczesna meta-
lurgia żelaza.

red. fot. Ł. Wyleziński
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Umowa na Zadanie III podpisana
W dniu 4 lipca 2007 roku w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się podpisanie umowy pomiędzy gminą Piaseczno, reprezento-
waną przez burmistrza Józefa Zalewskiego, a wyłonionymi w przetargu wykonawcami Zadania III pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Chylice i Zalesie Dolne - etap II/2 i etap IV”. 

Wykonaniem kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Dolnym (etap II/2) zajmu-
je się konsorcjum firm: REM-WOD Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Inży-
nierii Ochrony Środowiska i Melioracji HYDROMEL Sp. z o.o. Budowa ka-
nalizacji sanitarnej w Chylicach znajduje się w rękach firmy WODROL SA
z Rzeszowa. Kanalizację w Zalesiu Dolnym (etap IV) wykona firma POL
AQUA SA z Piaseczna. Roboty budowlane na terenie objętym Zadaniem III
rozpoczną się w sierpniu. 

Ruszyła rozbudowa oczyszczalni w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej. Za-
awansowane prace trwają w Żabieńcu i Siedliskach, gdzie buduje firma INTER-
BUD - ENERGOPOL. 

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się
do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywate-
lami Unii Europejskiej. 

Po więcej informacji o projekcie gospodarki wodno-ściekowej 
w Piasecznie zapraszamy do nowego serwisu informacyjnego 

www.fs.piaseczno.eu.

Małgorzata Idaczek, tel. 0 22 7017650
Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno

Zadanie nr III/1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesie Dolne - Etap II/2,
Projektowana inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej dla części Zalesia Dolnego oznaczonego jako etap II/2. Zakres opra-
cowania obejmuje wykonanie 19,4 km kanałów grawitacyjnych oraz 1,1 km tłocznych. Na terenie objętym inwestycją przewidziano
dwie pompownie. Cały układ kanalizacji sanitarnej wykorzystuje naturalne spadki terenu wzdłuż istniejącego układu dróg. Odbiorni-
kiem ścieków jest oczyszczalnia w Wólce Kozodawskiej.

Zadanie nr III/2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości- Chylice
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Chylicach, której przeznaczeniem jest odprowadzenie ście-
ków bytowo-gospodarczych z istniejących budynków jednorodzinnych. Projektowana kanalizacja obejmuje swoim zasięgiem całą miej-
scowość. Zaprojektowano kanalizację w układzie grawitacyjnym z trzema pompowniami sieciowymi oraz jedną pompownią centralną.
Przepompownie sieciowe zostały zaprojektowane w celu uniknięcia zbyt głębokiego układania sieci grawitacyjnej. Ścieki z przepompow-
ni centralnej tłoczone będą do przepompowni na terenie miejscowości Pólko, a stamtąd przepompowywane będą do oczyszczalni ście-
ków w Piasecznie. W sumie zaprojektowano około 11,8 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 2 km kanalizacji tłocznej. 

Zadanie nr III/3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesie Dolne - Etap IV 
Projektowana inwestycja obejmuje budowę kanałów grawitacyjnych dla części Zalesia Dolnego oznaczonego jako etap IV. Zakres opra-
cowania obejmuje wykonanie 19,3 km kanałów grawitacyjnych oraz 7,1 km kanałów tłocznych. Na terenie objętym inwestycją przewi-
dziano trzy pompownie. Cały układ kanalizacji sanitarnej wykorzystuje naturalne spadki terenu wzdłuż istniejącego układu dróg. Od-
biornikiem ścieków są oczyszczalnie w Wólce Kozodawskiej i Głoskowie.

Podpisanie umów z wykonawcami Zadania III

Realizowane są już prace przy wykonaniu Zadania II. Na zdjęciu rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Żabieńcu i Siedliskach
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Zalesie Dolne

Nowa ścieżka edukacyjna
Od początku lipca turyści oraz nasi mieszkańcy mogą przecha-
dzać się nowym szlakiem w Zalesiu Dolnym. Ścieżka edukacyjna
składa się z siedmiu tablic informacyjnych, wzdłuż trasy usta-
wione są też nowe ławki oraz kosze na śmieci. Niestety, widocz-
ne są już pierwsze ślady wandalizmu.
Ścieżka powstała na terenie przyległym
do Górek Szymona oraz w rejonie al.
Kasztanów w Zalesiu Dolnym, zgodnie
z przyjętym wcześniej projektem zago-
spodarowania tego obszaru. Projektu-
jąc trasę przebiegu ścieżki oraz lokali-
zację tablic edukacyjnych, jako podsta-
wę przyjęto zaprezentowanie możliwie
największej różnorodności krajobrazu
oraz elementów historycznych. Z ta-
blic możemy więc dowiedzieć się
o różnorodności biologicznej i siedli-
skowej Zalesia Dolnego, a także o za-
służonych mieszkańcach, stylowych
obiektach architektury i historycznych
losach tego terenu. 
Trasa ścieżki wiedzie pomiędzy ulica-
mi: Stołeczną i Czeremchową, wzdłuż
ulicy Dębowej, Jaworowej, Cisowej,
na odcinku al. Kasztanów od ulicy
Wiązowej do rzeki Jeziorki, a następ-
nie wzdłuż rzeki aż do al. Brzóz. Koń-
czy się na malowniczym, wydmowym
obszarze tzw. Górek Szymona, stano-
wiących zespół przyrodniczo-krajobr-

azowy. Taką formę ochrony przyrody
utworzono na mocy rozporządzenia
wojewody mazowieckiego z 2001 r.
w celu ochrony wyjątkowo cennych
fragmentów krajobrazu naturalnego
i kulturowego oraz zachowania jego
wartości estetycznych. 

Mamy nadzieję, że ścieżka spotka się
z Państwa zainteresowaniem i uatrak-
cyjni popularne miejsce spacerowe.
Liczymy też na to, że zachęci kolejnych
turystów do wizyty w Zalesiu Dolnym.

Małgorzata Idaczek

fot. Piotr Michalski

Rozbudowany 
plac zabaw
Mamy dobrą wiadomość dla najmłod-
szych mieszkańców i ich rodziców. Wy-
remontowany w zeszłym roku plac za-
baw przy ulicy Kusocińskiego zyskał
kolejne nowoczesne urządzenia i nową
nawierzchnię. 

W miejscu starego boiska do koszykówki w ogródku jordanowskim przy
ul. Kusocińskiego powstało nowe miejsce do zabawy z piaskową nawierzchnią,
pełne nowoczesnych i bezpiecznych urządzeń szwedzkiej firmy Hags. Także
plac zabaw przy ul. Fabrycznej zyskał nową nawierzchnię sporządzoną ze spe-
cjalnego granulatu gumowego, która zapewni bawiącym się maluchom wysoki
poziom bezpieczeństwa. Całkowity koszt tych inwestycji wyniósł 290 tys. zł. 

fot. Ł. Wyleziński

List Prezesa KRUS do rolników

Prezes KRUS Jacek Dubiński apeluje o przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych!

Zwracam się z gorącym apelem
do Państwa o przestrzeganie zasad
ochrony zdrowia i życia w gospodar-
stwie rolnym! 

W ubiegłym roku do Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego
zgłoszono ponad 32 tysiące zdarzeń
wypadkowych związanych z pracą rol-
niczą. W ich wyniku śmierć poniosły
123 osoby. Przyczyną wielu tragicz-
nych w skutkach wypadków było lek-
ceważenie wymogów bezpieczeństwa
pracy, zły stan techniczny maszyn rol-
niczych bądź nieporządek w obej-
ściach gospodarskich. 

Dla ograniczenia zagrożeń wypad-
kami niezbędne jest przestrzeganie za-

sad ruchu drogowego podczas użytko-
wania ciągników i kombajnów, zadba-
nie o stan techniczny maszyn i narzę-
dzi rolniczych, drabin, schodów, za-
montowanie osłon wałów przegubo-
wo-teleskopowych, zabezpieczenie
włazów, otworów zrzutowych. Pod-
czas każdej pracy w gospodarstwie
najważniejsze jest jednak zachowanie
rozwagi i zdrowego rozsądku. 

Szczególnej troski będą wymaga-
ły dzieci korzystające z letnich waka-
cji. Większość z nich spędzi je za-
pewne w rodzinnym domu na wsi.
Będą się bawić lub pomagać Państwu
w wykonywaniu niektórych czynno-
ści. Do osób dorosłych należy za-

pewnienie dzieciom bezpieczeństwa.
Zwłaszcza te najmłodsze, niezwykle
ciekawe wszystkiego, będą potrzebo-
wały czujnej opieki. 

Apeluję o rozwagę w angażowa-
niu dzieci do pomocy w gospodar-
stwie. Nie powierzajcie Państwo
dzieciom obowiązków ponad ich siły.
Nie pozwólcie im uczestniczyć
w pracach bezpośrednio zagrażają-
cych ich zdrowiu i życiu. 

Ucząc dzieci, jak pracować w go-
spodarstwie rolnym, zadbajmy naj-
pierw, by mogły szczęśliwie dorosnąć... 

Prezes Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego

MUZEUM REGIONALNE NIECZYNNE
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2007 r. do 9 sierpnia 2007 r.
Muzeum Regionalne w Piasecznie jest nieczynne.

KOMUNIKAT BIBLIOTECZNY
Remont w Bibliotece!! - Od 25 czerwca do końca lipca Wypożyczalnia dla
dorosłych Biblioteki Publicznej, ul. Kościuszki 49 NIECZYNNA z powodu
remontu. Dodatkowo informujemy, że w lipcu i sierpniu Biblioteka oraz fi-
lie w SOBOTY będą nieczynne.

Zapraszamy na 

WYCIECZKĘ ROWEROWĄ
„PO KAMIENISTEJ DRODZE”

(udział w corocznym rajdzie PTTK)
Piaseczno-Pęcice-Piaseczno

Zbiórka prze GOSiR Piaseczno o godz. 10,00
Trasa około 40 km

29.07.2007 (niedziela)

Święto Policji
W piątek 20 lipca odbyły się w Piasecznie coroczne uroczystości
z okazji Święta Policji. 

W południe odprawiona została
msza święta w kościele św. Anny
w intencji policjantów. Następnie
uroczystości przeniosły się przed no-
wy budynek Komendy Powiatowej
Policji, który w zeszłym roku gmina
Piaseczno przekazała policjantom.
Uroczysta odprawa połączona była
z mianowaniem policjantów i wrę-
czeniem nagród funkcjonariuszom
oraz pracownikom cywilnym, które
ufundował m. in. burmistrz miasta
i gminy Piaseczno. 

Poprawa stanu bezpieczeństwa
jest jednym z priorytetowych zadań
naszej gminy. Świadczą o tym cho-

ciażby nakłady finansowe na inwe-
stycje. Po zrealizowaniu wielomi-
lionowej inwestycji budowy nowej
komendy, gmina przystąpiła do bu-
dowy gmachu sądu i prokuratury.
Gmina przekazała na ten cel grunt,
partycypuje także w ok. 70 proc.
kosztów samej budowy. Po odda-
niu do użytku tej inwestycji na po-
czątku 2008 roku będziemy mieli
w Piasecznie imponujący kompleks
sprawiedliwości. Wkrótce oddany
zostanie też do użytku posterunek
policji w Zalesiu Górnym, pod bu-
dowę którego działkę przekazała
również gmina Piaseczno. 

W tym miesiącu gmina przepro-
wadziła konkurs na podstawie któ-
rego zatrudniła cztery osoby do ob-
sługi monitoringu miejskiego. Ma-
my w Piasecznie już 15 kamer pod-
łączonych do systemu. Teraz więk-
szość strategicznych miejsc w Pia-
secznie jest monitorowanych 24 go-
dziny na dobę przez 4 osoby, a od
1 września przez 5 osób. Sala z mo-
nitorami znajduje się tuż przy dyżur-
ce policji w budynku Komendy,
więc reakcja na każdą zauważoną
przez personel niepokojącą sytuację
jest natychmiastowa. 

red. fot. M. Idaczek
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OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA DYREKTORA

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
w Piasecznie ul. Aleja Kasztanów 12

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w §1, §2 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w po-
szczególnych typach szkół i placówek (DzU nr 89, poz. 826 i nr189, poz. 1854). 

Wymagania kwalifikacyjne: 
1. wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz in-
ne kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej placówce, 
2. co najmniej pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela lub
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, 
3. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy w szkole
lub pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
jeżeli stanowisko obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia. 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 
4. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
i rozwoju szkoły
5. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności in-
formacje o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy
dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, 
6. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz doku-
menty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby
będącej nauczycielem, dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty po-
twierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy wykształcenia i przygotowania
zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 
7. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu
zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu za-
rządzania oświatą, 
8. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna od-
powiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w poszczególnych typach szkół i placówek, 
9. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym, 
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (DzU z 2003 r., nr
118, poz. 1112 i nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postę-
powanie dyscyplinarne, 
11. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyśl-
nie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, 
12. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowni-
czych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.
31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych (DzU nr 14, poz. 114 z 2005 r.), 
13. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych oso-
bowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r. ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym,
telefonem i dopiskiem „Konkurs”, w terminie do 01.08.2007 r. w sekretariacie
ZEAS (pokój 212) w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4, (wejście od ul. Wojska Pol-
skiego) w godz. od 8.00 do 16.00

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno w dniu 07.08.07 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Gminy
Piaseczno ul. Kościuszki 5. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

WAKACJE ZAGRANICZNE Z PUPILEM 
Jeśli planujemy wyjechać na wakacje za granicę i zabrać ze sobą
czworonoga, powinniśmy znać wymagania dotyczące przemieszcza-
nia zwierząt w obszarze krajów Unii Europejskiej.

Podstawowym dokumentem
uprawniającym do przewozu zwierząt
towarzyszących w krajach należących
do Unii Europejskiej jest paszport dla
zwierząt, który wystawia lekarz wetery-
narii (lista takich lekarzy na: www. vet-
pol. org. pl). Jednak to nie wszystko,
o czym właściciel musi pamiętać. Po-
dróżując do Wielkiej Brytanii, Irlandii
i na Maltę, trzeba spełnić klika waż-
nych warunków. Brytyjscy i irlandzcy
lekarze weterynarii, którzy dokonują
kontroli zwierząt na granicy, bywają
bardzo drobiazgowi. Dlatego też warto
dobrze poznać procedurę przywozu
zwierząt na teren tych krajów. 

MIKROCHIP 
Pies, kot czy fretka muszą mieć

wszczepiony mikrochip (inaczej: trans-
ponder). Powinien on być zgodny
z odgórnie przyjętymi normami.
W Europie wszczepia się go pod skórę,
zwykle z lewej strony szyi. Natomiast
w Stanach Zjednoczonych często

umieszcza się
chip w linii po-
środkowej mię-
dzy łopatkami
z w i e r z ę c i a .
Miejsce, w któ-
rym znajduje się
chip, lekarz we-
terynarii powi-
nien wpisać do
paszportu w sto-
sownej rubryce.
Niektórzy pro-
ducenci (Bac-
kHome - Vir-
bac) dodają do
swoich trans-
ponderów do-
datkowy identy-
fikator do za-
wieszania na ob-
roży. 

SZCZEPIENIE 
Kiedy zwierzak ma już transpon-

der, musi zostać zaszczepiony prze-
ciwko wściekliźnie. Odwrotna kolej-
ność tych zabiegów jest niemożliwa.
Po upływie 21 dni należy pobrać krew
zwierzaka w celu wykonania badań
w kierunku sprawdzenia skuteczności
odbytego szczepienia i określenia mia-
na przeciwciał wściekliznowych w su-
rowicy. Listy lekarzy upoważnionych
do wykonania tych badań znajdują się
na stronie internetowej Krajowej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej (www.vet-
pol. org.pl). Następnie wyniki badań
przesyła się do jednego z laboratoriów
zatwierdzonych przez UE. Na terenie
naszego kraju jest to Państwowy Insty-
tut Weterynaryjny-Państwowy Insty-
tut Badawczy, Zakład Wirusologii
(www.piwet.pulawy.pl). Zwierzak
może wyjechać nie wcześniej niż po
upływie sześciu miesięcy od daty po-

brania próbki krwi i uzyskania pozy-
tywnego wyniku ww. badania (czyli
miano przeciwciał w surowicy musi
wynosić powyżej 0,5 IU/ml). W razie
negatywnego wyniku badania możemy
powtórnie zaszczepić zwierzę przeciw-
ko wściekliźnie, jednak nie wcześniej
niż po upływie 21 dni. Pozytywny wy-
nik lekarz weterynarii wpisuje do
paszportu psa lub kota. Władze Bry-
tyjskie honorują każdą szczepionkę
dopuszczoną do stosowania w Polsce,
pod warunkiem że poziom przeciwciał
stwierdzony po szczepieniu osiągnie
wyznaczone minimum. 

ODROBACZENIE I OCHRO-
NA PRZED KLESZCZAMI 

Na dobę przed wyjazdem (nie
później niż 48 godzin) musimy zwie-
rzaka odrobaczyć preparatem przeciw-
ko Echinococcus multilocularis zawie-
rającym praziquantel. Ponadto ko-
nieczne jest zabezpieczenie pupila
przed kleszczami. Nie może nim być
jednak obroża przeciwkleszczowa.
Wszystkie te zabiegi również umiesz-
cza się w paszporcie. 

GRANICA 
ZAMKNIĘTA DLA... 

Bezwzględnie nie można na teren
Wielkiej Brytanii, Irlandii i Malty
wwozić czworonogów nieszczepionych
przeciwko wściekliźnie oraz w wieku
poniżej trzech miesięcy. Zabronione
jest również przywożenie psów ras
uznanych za niebezpieczne (np. pit-
bull, dog argentyński, amstaff), a także
krzyżówek podobnego typu ras. Zakaz
wwożenia obejmuje także koty bengal-
skie. W razie jakichkolwiek wątpliwo-
ści dotyczących szczegółów podróży
zwierzaków najlepiej zasięgnąć infor-
macji w ambasadach poszczególnych
państw. 

Aktualne urzędowe adresy e-mailowe:
urzad@piaseczno.eu
info@piaseczno.eu
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorta Wysocka-Jońska   
wysocka@piaseczno.eu

Burmistrz Józef Zalewski 
zalewski@piaseczno.eu
Wiceburmistrz Bogdan Temoszczuk
temoszczuk@piaseczno.eu 
Rada Miejska 
rada@piaseczno.eu

GMINA W SIECI: www.piaseczno.eu
Redaktor naczelny: Łukasz Wyleziński
Zespół redakcyjny: Biuro Promocji i
Informacji (Daniel Putkiewicz,
Magdalena Markuszewska,
Małgorzata Idaczek, Tomasz Pawlak)

Współpraca: www.piaseczno.info
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Adres:
05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5 pok. 96
tel. 0 22 70 17 651,
gazeta@piaseczno.eu

Za treść listów i ogłoszeń redakcja nie
odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania niezamówionych materiałów.
Druk, skład, redakcja techniczna, 
opracowanie graficzne: 
PRINTPARTNER
JAKON S.A

Stopka redakcyjna

Potrzebujesz wsparcia? 
Gminny Punkt Konsultacyjny

W centrum miasta działa punkt, w którym bezpłatnie udzielane są porady dla osób, które
znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. W Punkcie dyżurują: psycholog, kurator sądowy,
specjaliści psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień, którzy udzielają porad,

pomagają w sytuacjach kryzysowych, prowadzą spotkania wsparcia. 

Godziny pracy Punktu Konsultacyjnego
Poniedziałek: godz. 11-16 psycholog konsultacje indywidualne, 

godz. 16-20 specjaliści psychoterapii uzależnień konsultacje indywidualne oraz grupy wsparcia dla osób
w rodzinach, w których jest problem z uzależnieniem

Wtorek: godz. 10-16 psycholog, 
godz. 16-20 specjaliści psychoterapii uzależnień, (zakres porad jak w poniedziałek) 

Środa: godz. 9-17 psycholodzy, 
godz. 14-20 specjalista psychoterapii uzależnień, konsultacje indywidualne oraz kwalifikowanie do powsta-
jącej grupy wsparcia dla DDA, DDD (dorosłe dzieci alkoholików, dorosłe dzieci dysfunkcyjne; czyli sieroty,

półsieroty, przemoc w rodzinie i inne uzależnienia). 

Czwartek: godz. 11-15 kurator sądowy, 
godz. 16- 17 spotkania GKRPA (co drugi czwartek miesiąca), 

godz. 13-18 psycholog

Piątek: godz. 8-11 psycholog, 
godz. 11-17 psycholog, problemy dzieci i młodzieży od lat 12 i ich rodziców,

przygotowanie do grupy wsparcia dla młodzieży

Piaseczno Pl. Piłsudskiego 10 (stara Plebania), tel. 022-737-03-50, 022-737-03-51,
(czynny w czasie dyżurów)

Podziękowanie za
Teatralia Sobótkowe

Ośrodek Kultury w Piasecznie, Teatr NIC PONAD
i Piaseczyńskie Stowarzyszenie Rycerskie
Eodem Tempore serdecznie dziękują:

Współorganizatorom: Urzędowi
Gminy w Piasecznie, Hufcowi ZHP
w Piasecznie, 299 Szczepowi Drużyn
Harcerskich i Wędrowniczych, Sto-
warzyszeniu „Zielone Strony Kultu-
ry”, Grupie „Circus Maximus”, Pen-
sjonatowi „U Joanny” 

Sponsorom: Urzędowi Miasta
i Gminy Piaseczno, Wyższej Szko-
le Humanistycznej w Łodzi, Sta-
rostwu Powiatu Piaseczyńskiego,
Pizzerii „Dominium”, ING Ban-
kowi Śląskiemu 

Panu Pawłowi Kozłowskiemu - dy-
rektorowi Zespołu Szkół Rolniczych
w Piasecznie, Darkowi Parolowi,
Strażakom Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Piasecznie, Komendzie Policji
w Piasecznie, Łukaszowi Owczarkowi,
KS GRAWITACJA, WSZYSTKIM
ARTYSTOM, rodzicom artystów, te-
atrowi „Nic Pewnego”, teatrowi „Ga-
gatki - Beatki”, teatrowi „Świat Ba-
jek”, Przedsiębiorstwu SITA i wszyst-
kim, których nie wymieniliśmy a bez
nich nic by się nie udało. 
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Muzyka przeciw narkotykom 

OPEN HARD CORE FEST
Po raz szósty 28 lipca w parku miejskim Ośrodek Kultury w Pia-
secznie organizuje letnią imprezę z udziałem hardcore'owych ze-
społów. Hasło przewodnie imprezy: „Muzyka przeciwko narkoty-
kom” sugeruje, iż zależy nam na pokazaniu młodym ludziom, że
możliwa jest zabawa bez używek. Przesłaniem, jakie kierują ze sce-
ny ortodoksyjni hardcore'owi wykonawcy, którzy biorą udział
w OPEN HC FEST, jest ideologia straight edge - wolność od wszel-
kich używek (alkohol, narkotyki, nikotyna, kofeina).

Open Hard Core Festival to szósta
edycja festiwalu ortodoksyjnych zespo-
łów hardcore z całego świata. W pikni-
kowej atmosferze letniego parku
oprócz słuchania muzyki podczas kon-
certów będzie można kupić najnowsze
nagrania, porozmawiać. Na wielu sto-
iskach z wydawnictwami niezależnych
wytwórni płytowych i oficyn księgar-
skich będzie można kupić płyty, kase-
ty, ziny, koszulki, magazyny, pisemka. 
Tradycyjnie będzie mnóstwo pysznego
wegańskiego jedzenia (Avocado Co-
oking), a także stoiska i prezentacje
kilku organizacji działających na rzecz
praw ludzi (m. in. Amnesty Internatio-
nal, Nigdy Więcej) oraz ekologii i praw
zwierząt (Viva, Empatia). 

Podczas tegorocznej edycji
Open HC Fest wystąpią: 

BACKSIGHT (Avignon, Francja) -
współcześnie brzmiący, melodyjny

i pozytywny old-school hardcore w kli-
matach Champion i Verse. 

CONFRONTO (Rio De Janeiro,
Brazylia) - metal mosh hardcore z za-
angażowanym przekazem. 

DAYMARES (Warszawa) - meta-
liczny hardcore, wzbogacony moto-
rycznym deathnroll i ciężkim wyga-
rem. 

EYE FOR AN EYE (Bielsko-Biała)
- dynamiczny, sprawny hardcore punk
z żeńskim wokalem. 

HOODS UP (Hamburg, Niemcy)
- jeden z ważniejszych debiutów ze-
szłego roku na europejskiej scenie sXe
hardcore. 

I KNOW (Mińsk, Białoruś) - pełen
pasji i emocji, polityczny hardcore
punk z charakterystycznym żeńskim
wokalem. 

REGRES (Częstochowa) - jeden
z nielicznych zespołów old-school

hardcore w Polsce. 
SCHIZMA (Bydgoszcz) - weterani

rodzimej sceny Hardcore w końcu na
festiwalu w Piasecznie, znani ze swego
bezkompromisowego, ciężkiego i agre-
sywnego hardcore, inspirowanego
brzmieniami NYHC. 

SECOND COMBAT (Klang Val-
ley, Malezja) - to, co prezentują, to
ekspresyjny posi old school hardcore
ze społeczno-politycznym przekazem. 

SIX PACK (Warszawa) - hardcore
odwołujący się do klasyków nurtu z lat
80. 

THE TANGLED LINES (Dre-
zno, Niemcy) - porywający i dyna-
miczny hardcore z melodyjnymi i szyb-
kimi partiami oraz charyzmatycznym
żeńskim wokalem. 

Informacje o zespołach na 
stronie www.myspace.com 

I LETNIA PIASECZYŃSKA
KAPELIADA
Ideą przewodnią festiwalu Letnia Piaseczyńska
Kapeliada jest prezentacja najlepszych mło-
dzieżowych orkiestr dętych i kapel muzycz-
nych działających w regionie mazowieckim
oraz promocja i popularyzacja amatorskiego
ruchu muzycznego na Mazowszu. Przegląd ka-
pel trwa od 15 lipca do 26 sierpnia.

Pomysł na ten festiwal to próba
dotarcia do ogromnej rzeszy młodych
ludzi i osób, dla których uprawianie
muzyki jest drogą do wyrażenia wła-
snych emocji, sposobem na spędzenie
wolnego czasu, a dla niektórych pomy-
słem na życie. Poprzez granie popular-
nych marszy, polek i walców, przebo-
jów muzyki rozrywkowej i filmowej,
swoje umiejętności będą prezentować
przed Państwem grupy młodych mu-
zyków, grających w orkiestrach i big
bandach oraz zespoły tańczących
dziewcząt - tamburmajorek, majoretek
i buławistek - w barwnych strojach. 
Na inaugurację festiwalu wystąpiła 15
lipca Młodzieżowa Orkiestra Dęta
OSP z Ostrowi Mazowieckiej. W Pia-
secznie na placu Piłsudskiego zagrają
jeszcze: 

niedziela 29 lipca godz. 12.15
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP
z Płośnicy

niedziela 12 sierpnia godz. 12.15
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP
z Wyszkowa

niedziela 26 sierpnia godz. 12.15
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP
z Sierpca

W tym roku jest to pierwsza edy-
cja festiwalu, organizatorzy mają jed-
nak nadzieję na jej kontynuację w la-
tach następnych. 

Organizatorami imprezy są Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury w Pia-
secznie oraz agencja Alex Concert. 
Więcej informacji o występujących ze-
społach znajdą Państwo pod adresem 
www. zespoly-muzyczne. pl

Serdecznie zapraszamy! 

Zalesie Dolne

Nordic walking
Nordic walking w dosłownym tłumaczeniu oznacza wędrówki nor-
dyckie. Powstał w Finlandii w połowie lat 90. XX wieku. Nordic wal-
king jest połączeniem marszu z techniką odpychania się od podłoża
za pomocą specjalnie zaprojektowanych kijków. 

Lista aspektów zdrowotnych
i korzyści z uprawiania nordic wal-
king jest długa. Poniżej przedsta-
wiam najważniejsze: 

może być uprawiany w każdej grupie
wiekowej, wszędzie, niezależnie od po-
ry dnia i roku 

nieskomplikowany i szybki do
nauczenia

jest prostą formą rehabilitacji
buduje sprawność sercowo-naczyni-

ową 
odciąża cały aparat ruchowy 
angażuje 90 proc. mięśni 
redukuje obciążenie stawu skoko-

wego, kolanowego, biodrowego i krę-
gosłupa, co jest szczególnie ważne dla
osób otyłych, po operacjach lub ze
zwyrodnieniami

koryguje postawę - prostuje
poprawia sprawność układu

krążenia
odpręża, relaksuje i zdecydowanie

poprawia nastrój
wydatek energetyczny wzrasta śred-

nio o 20 proc. 
wzmacnia system immunologiczny
obniża cholesterol
kijki dają poczucie bezpieczeństwa

i pozwalają na efektywny trening w gó-
rach, w lesie czy na plaży. 

Wiele osób z powodu swojej cho-

roby lub problemów zdrowotnych nie
może uprawiać żadnej aktywności lub
uprawia ją w sposób bardzo ograniczo-
ny. Systematyczne chodzenie z kijkami
to zdecydowana poprawa ogólnej kon-
dycji organizmu. Taki ruch zalecany
jest w profilaktyce wielu schorzeń,
a także przy osteoporozie, chorobach
układu krążenia, nadwadze czy ogólnie

braku odporności. 
Spacery nordic walking odbywają

się już na naszym terenie w Zalesiu
Dolnym. 

Szczegóły znajdą Państwo na
www.nordicsport.waw.pl 

oraz pod nr. tel. 506 249 504.

PRACA W OŚRODKU KULTURY
Uprzejmie informujemy, że poszukujemy osoby do prowadzenia zajęć z rytmiki w roku szkolnym 2007/2008 

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Piasecznie.
Oferujemy pracę w młodym i kreatywnym zespole.

Zajęcia odbywać się będą raz lub dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.
Osoby chętne do współpracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: biuro@kulturalni.pl lub osobiste dostarczenie

do sekretariatu MGOK w Piasecznie przy ul. Kościuszki 49 do dnia 30 sierpnia 2007 roku w godz. 8.00-16.00.


