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Centrum Kultury przygotowało dla
fanów bluesa gustowną mikołaj-
kową niespodziankę. Zagra u nas
Henry McCullough – legendarny gi-
tarzysta, który w swojej karierze
współpracował z takimi gwiazdami
światowego formatu, jak Joe Cocker,
Pink Floyd czy Paul McCartney. Gi-
tarzysta i wokalista Henry McCullo-
ugh wystąpi na deskach Domu Kul-
tury wraz z zespołem, w którego
składzie znaleźli się: Robert Butcher
– bas, Zbigniew Szularz – gitara 
i Krzysztof Zawadzki – perkusja.

Urodzony w Irlandii Północnej
McCullough już jako nastolatek grał na
gitarze w zespołach The Skyrockets,
Gene and the Gents i The People. Ten
ostatni, po zmianie nazwy na Éire 
Apparent, koncertował w całej Wiel-

Henry McCullough
Blues Band

Muzyczne wydarzenie

Legenda brytyjskiego
bluesa i rock and rolla
zagra w Piasecznie.

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 14 grudnia  2011
o godzinie  9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul, Kościuszki 5

W Macedonii tytuł 
Mistrzyni Świata w kick 
boxingu w formule kick
light wywalczyła Dorota
Godzina.

Kanalizujemy
Bobrowiec

Lokal do wynajęcia
Gmina szuka chętnych do wynajęcia atrakcyj-
nego lokalu w centrum Piaseczna. str. 7

Piaseczno znalazło się w gronie 10 polskich miast,
które odnotowały największy wzrost aktywności re-
klamowej lokalnych firm w Internecie.

str. 3

Trwają intensywne prace wodociągowo-kanaliza-
cyjne na terenie Bobrowca. W grudniu, zgodnie z
harmonogramem zakończy się I etap robót.
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wyróżnia
piaseczyńskie firmy

W mikołajkowy wieczór o godz.
17.00 zapraszamy mieszkańców na
plac Piłsudskiego na wspólne odli-
czanie i włączenie lampek na świą-
tecznej choince, która na czas zimy
ozdobi piaseczyński rynek.

– To nowa inicjatywa, która,
mam nadzieję, stanie się tradycją –
mówi Łukasz Wyleziński, kierow-
nik Biura Promocji i Informacji. 
– Chcemy, aby rynek tętnił życiem
przez cały rok, a choinka z pewno-
ścią ożywi to miejsce i będzie ma-
gnesem przyciągającym na zimowe
spacery zwłaszcza najmłodszych –
dodaje.

Moment „odpalenia” choinki
poprzedzi krótki koncert piosenek
świątecznych w wykonaniu ze-
społu Mikroklimat i Zalesiańskiego
Towarzystwa Śpiewaczego, po któ-
rym przewidziana jest główna
atrakcja wieczoru, czyli pokaz lase-
rowy. Na elewacji budynku Przy-

stanku Kultura przy użyciu lasera
wyświetlony zostanie pokaz ani-
macji świątecznych, po którym
wśród wybuchów pirotechnicz-
nych rozbłyśnie oficjalnie piase-
czyńska choinka.

Sztuczne drzewko usytuowane
na środku rynku mierzyć będzie 9
metrów wysokości oraz ważyć 350
kg. Rozświetlać je będzie kilka ty-
sięcy ledowych lampek, zaś czubek
drzewka zdobić będzie blisko me-
trowej wielkości świecąca gwiazda.
Sam rynek na okres zimy uatrak-
cyjnią nowe dekoracje na latar-
niach.

Dla osób, które nie zdołają do-
trzeć na główną imprezę inaugu-
racyjną choinki, przewidziano trzy
dodatkowe widowiska laserowe 
o godz. 18.00, 18.30 i 19.00.

Zaprasza Biuro Promocji 

i Informacji Gminy Piaseczno.

Mikołajki na rynku 

kiej Brytanii. Następnie Henry wrócił
do Irlandii i przyłączył się do folko-
wego zespołu Sweeney’s Men. Po
roku przeniósł się do Londynu, gdzie
współpracował z Joe Cockerem jako
członek jego zespołu (The Grease
Band). Z Cockerem koncertował 
w USA – w tym również podczas le-
gendarnego festiwalu Woodstock 
w 1969 roku. Następnie przystąpił
do nowego zespołu – Wings, jednak
ich współpraca trwała krótko.
McCullough wziął także udział w na-
graniu rock-opery „Jesus Christ 
Superstar” w roku 1970 jako główny
gitarzysta musicalu. W kolejnych la-
tach współpracował m.in. z takimi
artystami i zespołami, jak: Pink
Floyd, Roy Harper, Frankie Miller, Eric
Burdon, Marianne Faithfull, Ronnie
Lane czy Donovan. Nawiązał rów-
nież współpracę z grupą Spooky 
Tooth. W latach 80. powrócił do Ir-
landii, gdzie po krótkim czasie zało-
żył zespół wspólnie z Percym Robin-

sonem, Roe Butcherem i Liamem
Bradleyem. W roku 1998 przyjechał
do Polski, gdzie grał koncerty wraz
z polskimi muzykami. Owocem tej
wizyty była płyta „Blue Sunset”, na-
grana w studiu w ciągu jednego wie-
czoru. Po powrocie do ojczyzny, za-
chęcony przez przyjaciół, nagrał
przebój „Failed Christian”. W kolej-
nych latach McCullough dalej kon-
certował i nagrywał albumy.

Mimo że to właśnie podczas lotu
z Warszawy do Londynu zaginęła
jego ulubiona, wiśniowa gitara Gib-
son ES335 z roku 1963, artysta wielo-
krotnie przybywał do naszego kraju.
Podczas tegorocznej trasy koncerto-
wej po Polsce zawita również do Pia-
seczna. Liczymy na ekscytujący spek-
takl muzyczny, zabarwiony rock and
rollem jak za dawnych lat. Gwiazda
pojawi się na scenie już w niedzielę 
4 grudnia o godz. 18.00. Bilety w cenie
20 złotych do nabycia w kasie Cen-
trum Kultury.                                               *

Po raz pierwszy na
piaseczyńskim
rynku rozbłyśnie
choinka.

Drugi Orlik już otwarty

Kolejny zespół boisk Orlik 2012 powstał przy
Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. str. 6

Radosna Wigilia 2011

Od 2005 r.  udaje się zapewnić wspaniałe świąteczne
przeżycia zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. 

str. 4

Zróbcie pre-
zent mikołaj-

kowy swoim
dzieciom, przy-
prowadźcie je na
rynek 6 grudnia.

Dla pierwszych
100 osób prezent
niespodzianka!



Gazeta Piaseczyńska
aktualności 30 listopada 2011, nr 8 (177)2

Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przed-
stawia radnym sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami
Rady. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw
i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali
się od 21 września do 26 października 2011 r.

Burmistrz zatwierdził przetargi na:
• Remont nawierzchni asfaltowej na ul. 3 Maja w Piasecznie. Wyko-
nawca: firma „Mabau Polska” Sp. z o.o. z Szymanowa, za cenę
296.318,14 zł brutto;
• Wykonanie donic oraz nasadzeń roślinnych w tych donicach na te-
renie placu Piłsudskiego w Piasecznie. Wykonawca: firma „Puczyński
– mała architektura” z Pruszkowa, za cenę 231.781,20 zł;
• Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Herbacianej Róży w Wólce
Kozodawskiej. Wykonawca: firma „Mabau Polska” Sp. z o.o. z Szyma-
nowa, za cenę 378.603,05 zł
• Wykonanie remontu dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piasecznie.
Wykonawca: FHU „Edix Edyta Stępniak” z Radzymina, za cenę
142.644,75 zł;
• Ułożenie nawierzchni asfaltowej wraz z remontem podbudowy na
ul. Ogrodowej w Głoskowie. Wykonawca: firma „Fal-Bruk” B.B.Z. Fa-
lenta sp. j. z Warszawy, za cenę 88.000,01 zł;
• Remont nawierzchni jezdni z kostki na ul. Wilanowskiej w Józefo-
sławiu. Wykonawca: Budownictwo Drogowe „Jarpol” SA z Warszawy,
za cenę jednostkową określoną w formularzu;
• Konserwację komunalnych budynków mieszkalnych na terenie
gminy Piaseczno. Wykonawca: firma „Comtel” ze Złotokłosu, za cenę
14.783,04 zł za 1 miesiąc wykonywania prac konserwacyjnych.

Burmistrz ogłosił przetargi na:
• Budowę ul. Elizy Orzeszkowej na odcinku od ul. Żeromskiego do
siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie;
• Przebudowę chodnika i remont jezdni na ul. Wojska Polskiego 
w Piasecznie;
• Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół z terenu gminy Piaseczno;
• Remont jezdni poprzez ułożenie nawierzchni na ul. Wichrowej, 
ul. Bajkowych Domków i ul. Czarodziejskiej w Wólce Kozodawskiej;
• Zorganizowanie i przeprowadzenie zimowiska dla dzieci i młodzieży
z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół, dla których organem prowadzącym
jest gmina Piaseczno;
• Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na
terenie gminy Piaseczno; 
• Zakup, dostawę i rozładunek workowanego węgla Orzech I dla pod-
opiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu gminy Piaseczno;
• Roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej do bu-
dynków mieszkalnych na terenie Rybackiego Zakładu Doświadczal-
nego w Żabieńcu.

W tym okresie burmistrz zajmował się bieżącymi spra-
wami, m.in. odbyły się następujące spotkania i wydarzenia z
udziałem burmistrza:
22–23 września – wizyta w Jarocinie w celu zaznajomienia się z funk-
cjonowaniem tamtejszej spółki sportowej;
26 września – udział w konferencji „Polska dla rodziny”, na której omó-
wione zostały główne założenia polityki rodzinnej w Polsce i Europie;
28 września – spotkanie w Ministerstwie Skarbu Państwa w sprawie
PPKS Polonus;
30 września – spotkanie z Prezesem Zarządu Spółki Sita Polska Sp. 
z o.o. panem Jeanem Kaletą w sprawie współpracy;
4 października – spotkanie z przedstawicielami wspólnot mieszkanio-
wych z osiedla Słowicza;
5 października – spotkanie ze starostą piaseczyńskim oraz mieszkań-
cami Józefosławia w sprawie budowy ul. Cyraneczki;
7 października – udział w obchodach Dnia Energetyka;
10 października – udział w zebraniu Rady Nadzorczej PUK Sita Pia-
seczno;
12 października – udział w IX Samorządowym Forum Kapitału i Finansów;
14 października – udział w ślubowaniu klas pierwszych w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Piasecznie;
19 października – spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna, na którym omówiono sprawy odwodnieniowe;
20 października – spotkanie z nauczycielami w związku z obchodami
Dnia Edukacji Narodowej;
21 października
– spotkanie z przedstawicielami firmy „Erabud”, na którym omówiono
m.in. sprawy odszkodowania za grunty przejęte pod drogi, przejęcie
przez PWiK infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, sprawy zmian 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sprawę bu-
dowy ul. Cyraneczki;
– spotkanie z panią Barbarą Galicz – Burmistrzem Miasta i Gminy Tarczyn.

W omawianym okresie burmistrz wraz z kierownictwem i naczel-
nikami pracował nad budżetem gminy na 2012 rok.

Burmistrz na bieżąco rozpatruje wnioski o rozłożenie na raty czyn-
szów dzierżawnych i przedłużenie umów dzierżaw oraz wnioski osób
fizycznych i podmiotów gospodarczych o umorzenie lub rozłożenie na
raty należności podatkowych, pozwolenia na sprzedaż alkoholu itp.

Burmistrz na bieżąco współpracuje z organami Rady Miejskiej oraz
bierze udział w posiedzeniach problemowych Komisji Rady Miejskiej.

Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek 
po uprzednim umówieniu spotkania. Tel.: 22 701 75 88.

Przed rozpoczęciem obrad
radni uhonorowali trzech ucz-
niów Zespołu Szkół w Piasecz-
nie za pomoc w ustaleniu
sprawcy zniszczenia fontanny
na rynku.

Nagrodzono również przedsta-
wicieli Ochotniczych Straży Pożar-
nych za ich pełną zaangażowania
pracę podczas podtopień. Bur-
mistrz, w imieniu Prezydenta RP,
wręczył także medale za długolet-
nie pożycie małżeńskie.

W części zasadniczej Rada Miej-
ska wybrała ławników do Sądu
Okręgowego w Warszawie, Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
Sądu Rejonowego dla m.st. War-
szawy – Sądu Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych oraz Sądu Rejonowego
w Piasecznie na kadencję w latach
2012–2015. Zdecydowano również 
o pozostawieniu bez dalszego biegu
zgłoszeń kandydatów, które nie
spełniały wymagań formalnych.

Po przeprowadzonej analizie
realizacji dochodów i wydatków 
w roku 2011 radni zmniejszyli do-
chody i wydatki o prawie 2,6 mln zł.

Zmniejszone zostały środki na:
• koncepcję i projekt ul. Żerom-
skiego i ul. Mazurskiej na odcinku
od ul. Staszica do ul. Chyliczkow-
skiej – w związku z tym, że od
stycznia br. do chwili obecnej Sta-
rostwo Powiatowe nie wyraziło

zgody na włączenie projektowa-
nego w ul. Mazurskiej kanału sani-
tarnego i deszczowego w istniejące
kanały w ul. Chyliczkowskiej;
• opracowanie projektu i budowę
miejsc postojowych na odcinku od
stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej,
wraz z dojazdem i infrastrukturą,
ul. Saperów na odcinku od ul. To-
warowej do ul. Dworcowej;
• projekt ul. St. Kostki w Złotokłosie
na odcinku od ul. Runowskiej do 
ul. Traugutta – w związku z tym, że
nie zostało zakończone projektowa-
nie kanalizacji sanitarnej i nie uzy-
skano pozwolenia na jej budowę;
• projekt i budowę ścieżki rowero-
wej i chodnika przy ul. Julianowskiej
od ul. Przesmyckiego w Piasecznie
do ul. Kameralnej w Józefosławiu
oraz projekt kanalizacji deszczowej
na fragmencie ul. Julianowskiej 
i skrzyżowaniu ulic Julianowskiej,
Kameralnej i Spacerowej, wraz 
z odwodnieniem terenu szkoły, oraz
fragment ul. Kombatantów – ze
względu na znaczne opóźnienia 
w opracowaniu projektu;
• al. Wilanowską, ul. Jeziorki w Za-
lesiu Dolnym – projekt i budowę
ciągu ulic od ul. Granicznej do 
ul. Dworskiej – ze względu na nie-
zbędny wykup gruntów; dopiero po
opracowaniu projektu mapy podzia-
łowej zostanie złożony wniosek o wy-
danie decyzji w trybie Specustawy;
• projekt i budowę ul. Powstańców
Warszawy na odcinku od ul. Jana

Pawła II do ul. Okulickiego – ze
względu na nieuregulowany stan
prawny kilku działek gmina nie
może podpisać oświadczenia o pra-
wie do dysponowania nieruchomo-
ścią na cele budowlane, co jest nie-
zbędnym warunkiem do złożenia
wniosku o pozwolenie na budowę;
• projekt i budowę ul. Bocianiej na
odcinku od ul. Albatrosów do ul. Po-
wstańców Warszawy – ze względu na
zażalenie złożone przez właściciela
działki, której wykup jest niezbędny
do przeprowadzenia inwestycji;
• projekt ul. 3 KDD w Józefosławiu
pomiędzy ul. Spacerową i ul. Julia-
nowską – na zlecenie gminy opra-
cowywany jest projekt mapy po-
działowej, a następnie złożony
zostanie wniosek o pozwolenie na
budowę w trybie Specustawy;
• ul. Geodetów – przebudowę wraz
z infrastrukturą na odcinku od Au-
chan do ul. Julianowskiej oraz bu-
dowę kanalizacji sanitarnej w ulicach
Geodetów i Chabrów w Piasecznie –
uzgodniono, że PWiK ze swoich środ-
ków sfinansuje i opracuje koncepcję
odwodnienia rejonu ul. Geodetów;
dopiero po opracowaniu tej koncep-
cji gmina będzie mogła zlecić opra-
cowanie wielobranżowych projek-
tów przebudowy ul. Geodetów;
• projekt ul. Mleczarskiej w Pia-
secznie na odcinku od ul. Okulic-
kiego do skrzyżowania z ul. Raszyń-
ską i fragment ul. Energetycznej –
ze względu na długotrwałe uzgod-

nienia z gminą Lesznowola na te-
mat przebiegu ulicy;
• rozbudowę budynku Zespołu
Szkół Publicznych w Złotokłosie
oraz projekt ocieplenia i termo-
modernizację – uzgodniono z dy-
rekcją szkoły, że roboty najlepiej
rozpocząć w czerwcu 2012 roku;
• projekt rozbudowy Szkoły Pod-
stawowej w Zalesiu Górnym – gmina
posiada pozwolenie na budowę dla
I etapu; z wnioskiem o pozwolenie
na budowę II etapu gmina będzie
mogła wystąpić dopiero po opra-
cowaniu i zatwierdzeniu nowego
MPZP dla Zalesia Górnego;
• rozbudowę Liceum Ogólnokształ-
cącego w Piasecznie – warunkiem
uzyskania pozwolenia na budowę
jest zatwierdzenie nowego MPZP
tej części Piaseczna, który jest ak-
tualnie opracowywany;
• projekt boiska pełnowymiaro-
wego ze sztuczną nawierzchnią
przy KS Piaseczno;
• ul. Okrężną w Piasecznie – zapla-
nowane środki finansowe nie dają
możliwości zrealizowania kolek-
tora odwodnieniowego wraz z na-
wierzchnią asfaltową.

Zmniejszone zostały również
środki na wszystkie zadania, któ-
rych realizacja okazała się niższa niż
pierwotnie planowano w budżecie.

Zwiększone zostały środki na:
• projekt i budowę ul. Nadarzyń-
skiej na odcinku od ul. Wojska Pol-

Sprawozdanie z pracy 
burmistrza

Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej Piaseczna
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21 września - 26 października 2011 r.

W czwartek 10 listopada w wagonie
kolejki wąskotorowej na stacji 
w Tarczynie wójtowie oraz burmi-
strzowie sześciu gmin powiatu pia-
seczyńskiego i grójeckiego podpisali
porozumienie dotyczące wzajem-
nej współpracy oraz deklaracji 
o przejęciu majątku Piaseczyńsko-
Grójeckiej Kolei Wąskotorowej. Był
to efekt kilkumiesięcznych rozmów
i spotkań pomiędzy samorządami
dotyczących przyszłości funkcjono-
wania dawnej Grójeckiej Kolei Do-
jazdowej, które zainicjowali burmi-
strzowie Piaseczna i Grójca.

Tego dnia na stacji kolejki w Pia-
secznie stawiła się większość samo-

rządów, przez które przebiega 72-kilo-
metrowa linia kolejki wąsko- torowej.
Do Piaseczna przyjechali przedstawi-
ciele gmin: Belsk Duży, Grójec, Błędów,
Tarczyn oraz Piaseczno. Zabrakło bur-
mistrza Mogielnicy, który akurat w
tym czasie przebywał za granicą, ale
porozumienie podpisał kilka dni wcze-
śniej. Do współpracy nie przystąpiła
gmina Nowe Miasto nad Pilicą, która
nie wyraziła zainteresowania przeję-
ciem majątku kolejki.

Uroczysty przejazd
Spotkanie rozpoczęło się od

prezentacji makiety kolejki, która
znajduje się na terenie stacji 

w Piasecznie. Opowiadał o niej 
i prezentował jej możliwości z za-
pałem Piotr Nowicki, szef sekcji mo-
delarzy PGTKW, który chciałby, aby
w przyszłości ruszyły warsztaty
modelarskie dla dzieci i młodzieży,
a także aby wkrótce każdy zainte-
resowany mógł, siedząc przed ekra-
nem swojego komputera podłączo-
nego do Internetu, sterować
pociągami w miniaturze. Następnie
wszyscy samorządowcy w towa-
rzystwie zarządu Piaseczyńsko-
Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wą-
skotorowej, z Jerzym Walaskiem na
czele, oraz przedstawiciele mediów
udali się na uroczysty przejazd ko-

lejką w specjalnym wagonie zwa-
nym salonką. To właśnie w nim na
stacji Tarczyn Ruda podpisano uro-
czyście porozumienie pomiędzy
samorządami.

Po co porozumienie?
Dobiegający końca wieloletni

proces uwłaszczenia majątku PKP
SA spowoduje, że już wkrótce wła-
ścicielem majątku piaseczyńskiej
kolejki zostanie spółka akcyjna PKP.
Ta chce przekazać go na rzecz samo-
rządów zainteresowanych współ-
pracą w tej dziedzinie. Najlepszą
formą przejęcia majątku jest współ-
własność – jasno wyraziła stanowi-
sko spółki podczas lipcowego spo-
tkania Teresa Pyzik, pełnomocnik
zarządu PKP SA ds. nieruchomości.
Dlatego też podpisane przez gminy
porozumienie jest wyrazem woli
spółki PKP, która deklaruje, że usza-
nuje decyzję większości samorzą-
dów, przez które przebiega kolejka.

Z treści podpisanego porozu-
mienia wynika, że samorządy de-
klarują chęć podjęcia współpracy 
w zakresie propagowania i upo-
wszechniania oferty turystycznej,
transportu kolejowego oraz ochro-
ny zabytku techniki kolejowej, któ-
rym jest szlak Piaseczyńsko-Grójec-
kiej Kolei Wąskotorowej. Deklarują
także wolę przejęcia na współwła-
sność majątku dawnej Grójeckiej
Kolei Wąskotorowej i biorą za niego
pełną odpowiedzialność. Natomiast
szczegółowa forma oraz zasady
współpracy mają być przedmiotem
odrębnego postępowania, które po-
winno nastąpić zaraz po przekaza-
niu majątku samorządom.

Arkadiusz Strzyżewski

Przyszłość kolejki w rękach PKP
Porozumienie podpisane

Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz oraz burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis podczas podpisywania po-
rozumienia w wagonie kolejki wąskotorowej foto Arkadiusz Strzyżewski/URZĄD MIASTA



Henryk Szumigaj był radnym
dwóch kadencji w latach 1998–
2006. W Radzie Miejskiej zasiadał

w Komisji polityki gospodarczej,
Komisji rolnictwa, leśnictwa, go-
spodarki żywnościowej i ochrony
środowiska oraz Komisji prawa,
porządku publicznego i samorząd-
ności, handlu, usług, drobnej wy-
twórczości oraz przekształceń
własnościowych. Był znanym i ak-
tywnym działaczem społecznym.
Wspierał organizacje pozarzą-

dowe, zwłaszcza koła kombatanc-
kie, angażował się w akcje spo-
łeczne i charytatywne.

Nabożeństwo żałobne odbyło
się 10 listopada w kościele pw. Ze-
słania Ducha Świętego w Starej
Iwicznej. Henryk Szumigaj pocho-
wany został na cmentarzu w Starej
Iwicznej.

*
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W czwartek 3 listo-
pada zmarł Henryk
Szumigaj, były radny
gminy Piaseczno.

foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

skiego do ul. Kościuszki wraz z ron-
dem – wszystkie roboty w ul. Nada-
rzyńskiej zostały wykonane zgodnie
z umową, a zwiększenie środków
finansowych pozwoli na zapłacenie
za wykonane prace w roku 2011 
i nieumieszczanie zadania w bu-
dżecie na rok 2012;
• projekt i budowę boiska do piłki
nożnej oraz budowę placu zabaw
przy Szkole Podstawowej w Głosko-
wie – w wyniku przeprowadzonej
procedury przetargowej koszt zada-
nia okazał się nieznacznie wyższy niż
zabezpieczone środki w budżecie;
• budowę boisk na terenie Zespołu
Szkół Publicznych w Chylicach.

W związku z podpisanymi anek-
sami z Województwem Mazowieckim
na dofinansowanie zakupu pomocy
dydaktycznych w ramach projektu
„Wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe –
Zagrajmy o sukces” radni zwiększyli
dochody i wydatki o kwotę 11.965,00
zł. Zajęcia będą realizowane w Gim-
nazjum w Chylicach, Zespole Szkół
Publicznych w Józefosławiu, Zespole
Szkół Publicznych w Jazgarzewie,
Gimnazjum Nr 2 w Piasecznie oraz
Gimnazjum Nr 4 w Piasecznie.

Na wniosek Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjnego Szkół
w Piasecznie:
• przesunięto 5,7 tys. zł na zakup
pompy do zasobnika ciepłej wody
dla Gimnazjum Nr 1;

• przesunięto wydatki dotyczące
projektu Comenius w kwocie 3 tys.
zł z przeznaczeniem na zakup to-
neru do drukarki oraz na wyjazdy
krajowe nauczycieli;
• zwiększono wydatki o 13 tys. zł z prze-
znaczeniem na zakup kotła warzel-
nego dla Zespołu Szkół w Chylicach;
• zmieniono plan dochodów i wy-
datków w „Rachunku Dochodów
Samorządowych Jednostek Budże-
towych” – placówki otrzymały
środki z ubezpieczenia oraz daro-
wizn i przeznaczą je na zakup wy-
posażenia oraz pomocy nauko-
wych i dydaktycznych.

O 12,5 tys. zł zwiększono wydatki
na narzędzia inwestycyjne dla in-
spektorów nadzoru robót budow-
lanych, sanitarnych i elektrycznych.

W związku z otrzymaniem
wpłat (zaliczek na pokrycie kosz-
tów letnich obozów sportowych)
od zawodników sekcji sportowych
GOSiR zwiększone zostały dochody
i wydatki o ponad 11 tys. zł.

W Uchwale Rady Miejskiej w
Piasecznie Nr 266/XII/2011 z dnia 21
września 2011 r. w sprawie uchwa-
lenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej gminy Piaseczno na lata
2011–2023 zmienione zostały za-
łączniki nr 1, 2, 3 i 4.

Uchwalony został zaktualizo-
wany „Program usuwania azbestu
oraz wyrobów zawierających
azbest na terenie Miasta i Gminy
Piaseczno”.

Rada wyraziła zgodę na:
• wynajem lokalu użytkowego o pow.
200 mkw. usytuowanego na parterze
w budynku przy ul. Nadarzyńskiej 1 
w Piasecznie na okres do 10 lat;
• wynajem lokalu użytkowego o pow.
45 mkw. położonego w Piasecznie przy
ul. Puławskiej 32C na okres do 10 lat;
• wynajem firmie F.H. Sanitaria s.c.
dwóch lokali użytkowych o po-
wierzchni 44 mkw. i 21 mkw. usy-
tuowanych w budynku przy 
ul. Warszawskiej 33 w Piasecznie;
• wydzierżawienie w trybie bez-
przetargowym na okres 5 lat części
gminnej nieruchomości o po-
wierzchni 1,8 mkw., położonej przy
ul. Millenium w Głoskowie na rzecz
Banku Spółdzielczego, z przezna-
czeniem pod bankomat;
• sprzedaż w drodze bezprzetargo-
wej działek położonych w Piasecznie
przy ulicach Agatowej, Diamento-
wej, Żeglińskiego, zabudowanych
budynkami mieszkalnymi, na rzecz
użytkowników wieczystych;
• pokrycie odszkodowania za grunt
wydzielony pod drogi gminne we
wsi Wola Gołkowska nieruchomo-
ścią stanowiącą własność gminy,
położoną w Woli Gołkowskiej.

Zmieniona została Uchwała Nr
1367/XLV/2010 Rady Miejskiej w Pia-
secznie z dnia 24 marca 2010 r. 
w sprawie sprzedaży działek położo-
nych w Piasecznie przy ul. Energe-
tycznej, zabudowanych garażami w
trybie przetargu nieograniczonego.

Uchylone zostały uchwały Rady
Miejskiej: Nr 782/XXXVI/2005 z dnia 25
maja 2005 r., Nr 1430/LVI/2006 z dnia 21
września 2006 r., Nr 108/VII/2007 
z dnia 14 marca 2007 r., Nr
771/XXVII/2008 z dnia 15 października
2008 r., Nr 959/XXXIII/2009 z dnia 18
marca 2009 r., Nr 1008/XXXIV/2009 
z dnia 29 kwietnia 2009 r., Nr
1215/XLI/2009 z dnia 18 listopada 2009
r. oraz Nr 1269/XLII/2009 z dnia 16
grudnia 2009 r., dotyczące sprzedaży
działek na rzecz użytkowników wie-
czystych. Użytkownicy działek nie
podpisali protokołu uzgodnień okre-
ślającego warunki wykupu działek
albo po zapoznaniu się z operatem
szacunkowym nie byli zaintereso-
wani wykupem działek na własność.

Radni Piotr Obłoza, Katarzyna
Nowocin-Kowalczyk, Dorota Wy-
socka-Jońska oraz Józef Wierz-
chowski zostali powołani na
członków Komisji statutowej.

Rada ustaliła zasady nabywania
i zbywania udziałów i akcji w spół-
kach prawa handlowego.

Ustalono także wysokość opłat
pobieranych z tytułu instalacji reklam
na gminnych nieruchomościach oraz
stawki czynszu za dzierżawę grun-
tów komunalnych na rok 2012.

Rada zdecydowała o przystąpie-
niu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Jazgarzew.

*
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Według międzynarodowego badania
Boston Consulting Group firmy
obecne w Internecie rozwijają się
około czterokrotnie szybciej od tych,
których nie można znaleźć w sieci.
Także reklama internetowa rozwija
się bardzo dynamicznie, a Google,
dzięki reklamie w wyszukiwarce, jest
w stanie ocenić jej przełożenie na roz-
wój polskiej gospodarki w podziale
na poszczególne miasta. By przedsta-
wić tę zależność, przeanalizowano
aktywność reklamową lokalnych
firm w prawie dwustu miastach 
w całej Polsce i uszeregowano je pod
względem procentowego wzrostu
wydatków małych i średnich firm 
w programie reklamowym Google
AdWords w ciągu ostatniego roku. 
W Piasecznie, które jako jedyne na
Mazowszu znalazło się w czołowej
dziesiątce, ten wzrost wyniósł 77%.

Lista top 10 polskich eMiast:

1. Elbląg
2. Ruda Śląska
3. Zabrze
4. Białystok
5. Legnica
6. Krosno
7. Tarnów
8. Piaseczno
9. Siemianowice Śląskie
10.Gorzów Wielkopolski

Nagroda ma na celu wyróżnie-
nie miast, w których odnotowano
największy wzrost aktywności lo-
kalnych firm. – Miarą sukcesu Pia-
seczna jest aktywność i innowacyj-
ność naszych przedsiębiorców. To
dzięki nim nasze miasto dynamicz-
nie się rozwija i uznawane jest za no-
woczesne centrum handlu i usług –
skomentował przyznanie nagrody
burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis.

Jak ważna jest widoczność 
w sieci, gdzie konsumenci coraz czę-
ściej szukają informacji o produk-
tach i usługach, przekonała się już

spora część piaseczyńskich firm. Co-
raz częściej wykorzystują one ak-
tywnie reklamę internetową do po-
zyskiwania nowych klientów. – Dla
świeżo stworzonych stron i serwi-
sów internetowych nie ma lepszego
sposobu na zaistnienie w wynikach
wyszukiwania jak reklama w wy-
szukiwarce internetowej – mówi je-
den z przedsiębiorców, który od
dwóch lat korzysta już z reklamy 
w wyszukiwarce. To dzięki takim ak-
tywnym przedsiębiorcom Piaseczno
otrzymało nagrodę Google eMiasto.

Google jest także jednym z or-
ganizatorów akcji Internetowa Re-
wolucja, która ma na celu edukację
małych i średnich firm w zakresie
obecności w Internecie.

W ramach akcji każda mała 
i średnia firma w Polsce może za
darmo zarejestrować adres interne-
towy (domenę), stworzyć sobie
pierwszą stronę internetową, umie-
ścić wizytówkę na mapach interne-
towych oraz wypróbować kampanię
reklamową w sieci, a także dowie-
dzieć się więcej o obecności online 
i efektywnym wykorzystaniu Inter-
netu w swojej działalności. Przy uży-
ciu intuicyjnych narzędzi można 
w szybki sposób stworzyć własną
stronę internetową, a także rozsze-
rzyć jej funkcjonalność (możliwość
szybkiego uruchomienia sklepu in-
ternetowego). Dzięki takiemu pakie-
towi startowemu, w którym powyż-
sze usługi są na starcie darmowe,
wszystkie małe i średnie firmy 
w Polsce mogą zaistnieć w sieci, nic
nie ryzykując i nic nie płacąc. Więcej
informacji na stronie www.interne-
towarewolucja.pl/emiasta.

Organizatorami tej akcji są po-
tentaci polskiego Internetu – firma
Google, home.pl oraz Polska Konfe-
deracja Pracodawców Prywatnych
Lewiatan, a patronat nad akcją ob-
jęło Ministerstwo Gospodarki.

*

Nagroda  
dla Piaseczna
Piaseczno znalazło się w gronie 10 polskich
miast, które odnotowały największy
wzrost aktywności reklamowej lokalnych
firm w Internecie.

Na październikowej sesji Rada Miej-
ska wybrała ławników Sądu Okrę-
gowego w Warszawie, Sądu Okręgo-
wego w Warszawie – Sądu Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych, Sądu Re-
jonowego dla m.st. Warszawy – Sądu
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
oraz Sądu Rejonowego w Piasecznie
na kadencję w latach 2012–2015.

Osoby wybrane na ławników do
Sądu Okręgowego w Warszawie, kaden-
cja 2012–2015: Dziewanowski Paweł Jan,
Filipek Kazimierz, Gołkowski Henryk
Szczepan, Kościelniak Ewa, Księżyk Bo-
żena Teresa, Polak Małgorzata Anna, Pu-
dłowska Grażyna Alicja, Ruta Jan, Skiba
Barbara, Trzcińska Halina Janina, Wię-
cławek-Szyszko Bożenna Maria, Wa-

licka-Makowska Teresa, Żuk Konstanty.
Osoby wybrane na ławników do

Sądu Okręgowego w Warszawie –
Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecz-
nych, kadencja 2012–2015: Lech Anna
Jadwiga, Rawa Katarzyna Krystyna.

Osoby wybrane na ławników
do Sądu Rejonowego dla m.st. War-
szawy – Sądu Pracy i Ubezpieczeń

Społecznych, kadencja 2012–2015:
Otręba Marcin Jan.

Osoby wybrane na ławników do
Sądu Rejonowego w Piasecznie, ka-
dencja 2012–2015: Abrahamowicz
Wojciech, Olszewska Grażyna Anna,
Pyrka Małgorzata, Stepańczuk Jo-
anna Agnieszka, Szyszko Adam Jan. 

*

Ławnicy z gminy Piaseczno

Dotychczasowy rozkład był wi-
doczną oznaką poprawy oferty prze-
wozowej wzdłuż linii radomskiej.
Najnowsza propozycja przewoźnika
wzbudza jednak duże kontrowersje.
- Niestety wraz z ciągłym wzrostem
kosztów związanych z obsługą Kolei
Mazowieckich, nie idzie w parze po-

prawa komfortu podróżowania na-
szych mieszkańców – zauważa bur-
mistrz Zdzisław Lis. 

– W przyszłorocznym budżecie
planujemy przeznaczyć na ten cel
ponad 1,2 mln zł. To prawie 60 pro-
cent więcej niż w roku obecnym,
dlatego zwróciłem się do  dyrektora

ZTM, prezesa PKP Polskie Linie Ko-
lejowe oraz prezesa Kolei Mazowiec-
kich o wyjaśnienie powodów zaist-
niałej, sytuacji i niekorzystnej dla
mieszkańców zmiany rozkładu – do-
daje burmistrz.

W nowym rozkładzie, którego
wprowadzenie planowane jest na 11
grudnia pociąg z godziny 7.03 prze-
sunięty został na 6.56, ten z 7.20 na
7.11. Kolejny, z 7.33 został zlikwido-
wany, a na godzinę 7.35 przesunięto
pociąg odjeżdżający dotychczas o 7.51.
Następny skład zamiast o 8.07 odjeż-

dża o 8.19, czyli w godzinie szczytu
powstaje 44 minutowa przerwa.
Tymczasem o godz. 7.50, w najdogod-
niejszym czasie, w rozkładzie pojawił
się pociąg TLK, w którym współfinan-
sowany przez gminę wspólny bilet,
nie jest honorowany. Powstaje pyta-
nie, czy gdyby zmiana rozkładu oka-
zała się niemożliwa, warszawska
karta miejska będzie obowiązywała
także w pociągu TLK odjeżdżającym
o 7.50. – Czekam na szybką odpo-
wiedź w tej sprawie – zakomuniko-
wał burmistrz.                                           *

Poranne pociągi bez konsultacji

Pożegnanie Henryka Szumigaja

26 października 2011 r.

Burmistrz interweniuje w sprawie no-
wego, porannego rozkładu pociągów, który
nie był konsultowany z gminą.

Komunikacja
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Piasecznie od maja bie-
żącego roku prowadzi na terenie
Bobrowca intensywne prace zwią-
zane z budową sieci wodociągowej
i sanitarnej. Przedsięwzięcie, reali-
zowane w dwóch etapach, zapewni
większości mieszkańców dostawę
dobrej jakości wody z ujęć głębino-
wych oraz odbiór ścieków z posesji.

W grudniu, zgodnie z harmo-
nogramem, zakończą się prace
pierwszego etapu robót. Równole-
gle PWiK Piaseczno ogłosi przetarg
na wybór wykonawcy drugiej czę-
ści projektu, którego realizacja roz-
pocznie się na wiosnę i potrwa do
końca 2012 roku.

Kompleksowo w ramach inwe-
stycji powstaną zarówno przewody
kanalizacyjne (o długości ponad 18
km) wraz z odgałęzieniami do po-
sesji (o długości ok. 4,5 km), jak 
i przewody wodociągowe (o długo-
ści ponad 9,5 km) z podłączeniami
do nieruchomości (o długości ok. 1,8
km). Sprawny transport ścieków
zapewni siedem nowo wybudowa-
nych przepompowni oraz 1,5 km
przewodów tłocznych.

– To pierwsza inwestycja na tak
dużą skalę prowadzona samodziel-
nie przez Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Piasecznie –
mówi prezes PWiK Piaseczno Artur
Woźniakowski.

Kiedy i jak można przyłączyć
się do sieci

Część właścicieli będzie mogła
rozpocząć przyłączanie nierucho-
mości do systemu już w kwietniu

2012 roku. Procedura podłączenia jest
bardzo prosta. Aby stać się klientem
PWiK Piaseczno, wystarczy złożyć
wniosek o wydanie warunków tech-
nicznych, dostępny na stronie inter-
netowej www.pwikpiaseczno.pl lub
w Biurze Obsługi Klienta. Od tego
momentu przedsiębiorstwo po-
maga załatwiać wszelkie sprawy
związane z formalnościami i wyko-
nawstwem. – Mamy nadzieję, że na-
sze przedsięwzięcie przełoży się na
codzienny komfort i wygodę miesz-
kańców Bobrowca – dodaje Artur
Woźniakowski.

Inwestycje dla poprawy 
środowiska

Budowa sieci w Bobrowcu to
tylko część działań inwestycyjnych
prowadzonych przez przedsiębior-
stwo. W tym roku zrealizowanych
zostanie ponad 30 projektów, ma-
jących na celu rozbudowę oraz mo-

dernizację sieci zarówno wodocią-
gowej, jak i kanalizacyjnej.

Nadrzędnym celem Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Piasecznie jest dbanie o potrzeby
mieszkańców oraz troska o środo-
wisko naturalne. Przy wykorzysta-
niu środków własnych, dotacji 
z Unii Europejskiej oraz pożyczek 
z WFOŚiGW i NFOŚiGW spółka stale
unowocześnia i rozwija lokalną in-
frastrukturę podziemną, łącznie 
z obiektami technologicznymi.
Tym samym PWiK Piaseczno jest
jednym z największych inwestorów
na terenie gminy.

Obecnie trwają prace nad upo-
rządkowaniem gospodarki wodno-
-ściekowej. Choć prace budowlane
wiążą się z utrudnieniami w ruchu
drogowym, uciążliwościami dla
mieszkańców oraz częściowymi
ograniczeniami w pracy sieci wodno-
-kanalizacyjnej, to efekt końcowy,

czyli ograniczenie zrzutu nieoczysz-
czonych ścieków do wód powierzch-
niowych i gruntu, przełoży się na po-
prawę ogólnego stanu sanitarnego
gminy, rzeki Jeziorki oraz Wisły.

W nadchodzących latach PWiK
Piaseczno planuje wybudowanie
ok. 180 km sieci kanalizacyjnej oraz
ponad 7000 przyłączy.

Budowa sieci wodociągowej i sa-
nitarnej w Bobrowcu została dofinan-
sowana przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Szacowany koszt inwestycji
wyniesie ponad 25 mln zł.

Trwają inten-
sywne prace 
wodociągowo-
-kanalizacyjne na
terenie Bobrowca.

Radosna Wigilia

„Radosna Wigilia” to impreza chary-
tatywna organizowana od 2005 r.,
skierowana do najuboższych rodzin
naszej gminy, przede wszystkim do
matek samotnie wychowujących
dzieci. 

W akcji bierze udział 220 dzieci,
które są wskazane przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Piasecznie.
Dzieci wraz z rodzicami dowożone
są autokarami na imprezę, gdzie
oprócz paczek świątecznych otrzy-
mują odzież, zabawki, słodycze
oraz dofinansowanie do ferii. Do
akcji włączyły się wszystkie przed-
szkola gminy Piaseczno. Placówki
te organizują zbiórkę zabawek oraz
wykonują elementy dekoracji sali
gimnastycznej, na której odbywa
się impreza. Sklepy spożywcze za-
pewniają słodycze, natomiast pia-
seczyńskie firmy i instytucje fun-
dują dzieciom kosmetyki, środki
czystości, odzież, ewentualnie
swoje usługi. Podczas imprezy mali
goście mają także zapewniony po-
częstunek, świąteczne występy,
śpiewanie kolęd oraz inne atrakcje.
Imprezie towarzyszy ciepła, ser-
deczna atmosfera, pełna radości
i dziecięcych uśmiechów.

Tegoroczna akcja planowana
jest na 18 grudnia w KS Piaseczno
o godzinie 14.00.

Zbieramy słodycze, zabawki,
odzież, wszystko, co może przydać
się w ubogim domu. Dary należy do-
starczać do KS Piaseczno po uprzed-
nim umówieniu się – tel. 660 057
999 lub adres e-mailowy: kasiakon-
draciuk@interia.pl.

Można także wpłacać pieniądze
na konto Fundacji Scripture Union
Polska, z dopiskiem: Projekt „Radosna
Wigilia”.

Nr konta: PKOBP o/13 Warszawa
PL28102010680000130200887554

Zbiórka trwać będzie do 7 grud-
nia 2011. Zapraszam na stronę „Ra-
dosnej Wigilii” na Facebooku oraz na
www.powiat-piaseczynski.info.
Patronat honorowy nad imprezą ob-
jął Zdzisław Lis – Burmistrz Miasta 
i Gminy Piaseczno.

Mam nadzieję, że i w tym roku
nie zabraknie chętnych do niesienia
radości.

Cieplutko zapraszam,

Kasia Kondraciuk

Co roku udaje się zapewnić wspaniałe
świąteczne przeżycia zarówno dzie-
ciom, jak i ich rodzicom.

Kanalizujemy Bobrowiec

W ramach Wtorku Jazzowego 13
grudnia o godz. 20.00 wystąpi Maciej
Fortuna Quartet. 

To raczej projekt eksperymentalny
niż zespół. Formuła MFQ jest wciąż
otwarta, niezmienna pozostaje jedynie
forma kwartetu. Praca w tym projekcie
polega na założonym z góry braku prób
– są jedynie koncerty, po których na-
stępuje niekiedy sesja nagraniowa, 
w pełni improwizowana, nagrywana
„na setkę”. W ten sposób powstała de-
biutancka płyta „Lost Keys” – nagrana
po jesiennej trasie w 2009 roku.

Niewątpliwie potwierdzeniem
wartości artystycznej płyty jest jej
nominacja do nagrody Fryderyk 2011
w kategorii Jazz/Debiut Fonogra-
ficzny Roku.

Na koncert zapraszamy do
Domu Kultury w Piasecznie przy 
ul. Kościuszki 49.

Solidna porcja jazzu

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
wraz z Akademią Leona Koźmiń-
skiego zaprasza na spotkanie,
które odbędzie się 8 grudnia 
o godz. 18.00, w sali konferen-
cyjnej urzędu.

Podczas spotkania zostaną przed-
stawione szczegółowe informacje na te-
mat projektu, kryteriów naboru oraz
procedury rekrutacyjnej. Projekt „Przed-
siębiorczość w sektorach kreatywnych”,
skierowany jest do osób, które chcą uru-
chomić działalność gospodarczą w sek-
torze przynajmniej jednej z następują-
cych branż: antyki i rynek sztuki,
architektura, film i wideo, fotografia, gry
komputerowe, konserwacja sztuki, me-
dia elektroniczne, muzyka, plastyka 
i projektowanie graficzne, projektowa-

nie mody, publikacje i działalność wy-
dawnicza, rękodzieło, taniec, teatr, wzor-
nictwo przemysłowe.

Uczestnicy projektu zostaną objęci
bogatym programem szkoleniowo – do-
radczym, otrzymają dotację w wys. do
40 tys. zł na rozwój firmy, a także przez
6 lub 12 miesięcy wsparcie pomostowe
w wysokości 1300 zł. O udział w projek-
cie mogą ubiegać się osoby pełnoletnie,
o każdym statusie na rynku pracy, za-
meldowane na terenie Obszaru Metro-
politarnego Warszawy (w powiecie pia-
seczyńskim są to gminy: Góra Kalwaria,
Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Pia-
seczno, Prażmów, Tarczyn). 

Więcej informacji o projekcie oraz
aktualności dostępne są na stronie
www.kreatywni.waw.pl.

Przedsiębiorczość 
w sektorach 
kreatywnych

foto www.maciejfortuna.pl

Prezes PWiK Artur Woźniakowski z burmistrzem Zdzisławem Lisem na placu budowy
foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Odświeżmy nasze miasto

Już od ponad roku nie wolno palić ty-
toniu m.in. w pomieszczeniach firm
i urzędów, obiektów sportowych,
kulturalnych, lokalach gastrono-
micznych, na placach zabaw i przy-
stankach komunikacji publicznej.

W wyniku zmian wprowadzo-
nych do ustawy z dnia 9 listopada 1995
r. o ochronie zdrowia przed następ-
stwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych od 15 listopada 2010  roz-
szerzono listę miejsc wolnych od
dymu tytoniowego w przestrzeni pu-
blicznej oraz wprowadzono kary za
spalenie tytoniu w miejscach objętych
zakazem oraz kary za brak umiesz-
czenia informacji o zakazie palenia dla
właścicieli i zarządzających obiektami
lub środkami transportu.

W celu poprawy egzekwowania 
i wzrostu przestrzegania nowych
przepisów, a także zapoznania społe-
czeństwa ze szkodliwymi skutkami
zdrowotnymi dymu tytoniowego dla
czynnych i biernych palaczy, Główny

Inspektorat Sanitarny wraz z Woje-
wódzkimi i Powiatowymi Stacjami Sa-
nitarno-Epidemiologicznymi podjął
się od 1 października 2011 r. do 30 wrze-
śnia 2013 r. realizacji ogólnokrajowego
projektu pn. „Odświeżamy nasze mia-
sta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”.

Założenia projektu powstały 
w oparciu o:
• znowelizowaną ustawę z dnia 9 li-
stopada 1995 r. o ochronie zdrowia
przed następstwami używania ty-
toniu i wyrobów tytoniowych,
• Ramową Konwencję Światowej Or-
ganizacji Zdrowia o Ograniczeniu
Użycia Tytoniu  – do tej pory Kon-
wencję podpisały 174 kraje (w tym
Polska 14 czerwca 2004 r.),
• Program Ograniczania Zdrowotnych
Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.
Cele i zadania na lata 2010-2013,
• sytuację epidemiologiczną – w Pol-
sce nadal pali co 3 jej mieszkaniec
(ok. 9 milionów ludzi).

Przedsięwzięcie sfinansowane
zostało przez Międzynarodową Unię
ds. Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc
(International Union Against Tuber-
culosis and Lung Disease), we współ-
pracy ze Światową Fundacją ds. Walki
z Chorobami Płuc (World Lung Foun-

dation). Obie organizacje są zrzeszone
w ramach Inicjatywy Bloomberga,
założonej przez Michaela Bloom-
berga, burmistrza Nowego Jorku.

Zmiany wprowadzone do
ustawy wzbudziły początkowo
wiele emocji. Ostatecznie jednak na-
sze społeczeństwo, w którym do co-
dziennego palenia przyznaje się co
trzeci Polak w wieku 15 lat i więcej,
zaakceptowało wprowadzenie za-
kazu palenia w miejscach publicz-
nych. Według badań przeprowadzo-
nych przez GIS poparcie dla zakazu
palenia wzrosło z 52% w 2009 r. do
68% w lutym 2011 r. wśród osób pa-
lących, oraz z 74% do 84% – wśród
osób niepalących. Wprowadzenie
zakazu palenia we wszystkich miej-
scach, w których przebywają niepa-
lący, popiera natomiast 68% palą-
cych i 84% niepalących Polaków.

Największym poparciem cieszy
się wprowadzenie zakazu palenia 
w miejscach zabaw dzieci (87%), pla-
cówkach służby zdrowia (86%), szko-
łach (86%), środkach publicznego
transportu (85%), urzędach (85%),
obiektach kulturalnych (84%), cen-
trach handlowych (83%), obiektach
sportowych (82%) oraz obiektach re-

kreacyjno-wypoczynkowych (82%).
W najmniejszym stopniu Polacy
opowiadają się natomiast za zaka-
zem w barach i pubach (średnio
66%), dyskotekach i klubach mu-
zycznych (68%), kawiarniach (71%),
restauracjach (73%), na przystan-
kach komunikacji miejskiej (73%)
oraz w miejscu pracy (74%).

Najważniejsze zmiany zaszły
jednak w mentalności Polaków, któ-
rzy coraz śmielej respektują swoje
prawo do życia w przestrzeni wol-
nej od dymu tytoniowego. Świad-
czyć o tym może fakt, iż 59% nie-
palących częściej niż kilka lat temu
ma odwagę zwrócić uwagę o niepa-
lenie w miejscach zakazanych.

Źródło: Raport z ogólnopol-
skiego badania ankietowego na te-
mat postaw wobec palenia tytoniu
przeprowadzony przez OBOP na
zlecenie GIS, luty 2011, Warszawa.

Palacze nie są jedy-
nymi ofiarami pa-
lenia tytoniu.
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W dniu Wszystkich Świętych na piaseczyńskich cmentarzach
odbyła się tradycyjna zbiórka funduszy na renowację zabyt-
kowych pomników.

Wynik tegorocznej kwesty to 14.461,57 zł. Dzięki dotychczasowym inicjaty-
wom Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarza Parafialnego w Piasecznie
teren cmentarza został uporządkowany i ogrodzony, wycięto zagrażające
pomnikom drzewa, wybudowano alejki i zainstalowano oświetlenie. Udało
się także odrestaurować trzy zabytkowe nagrobki oraz rozpocząć remont
muru cmentarnego.

Na terenie cmentarza znajduje się wiele zabytkowych, a ciągle zanie-
dbanych grobów. Najstarszy pochodzi z 1805 r. Komitet Renowacji Cmentarza
Parafialnego pragnie te zabytki ocalić. Gotowe są już projekty odnowienia
kolejnych dziesięciu pomników.

W tegorocznej kweście udział wzięli: Zdzisław Lis – burmistrz Piaseczna,
Jacek Żegliński – radny gminy, członek Komitetu, Marcin Żegliński, Grzegorz
Kostrzewa-Zorbas – przewodniczący stowarzyszenia „Ład na Mazowszu”,
Łukasz Krawczyński – radny powiatu, Andrzej Mizerski – radny gminy, Wal-
demar Witkowski – członek Komitetu, Józef Zalewski – radny powiatu, Jan
Ołdakowski – dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Wojciech Ołda-
kowski – radny powiatu, Ewa Lubraniec – prezes Fundacji Pomóż Dorosnąć,
Katarzyna Obłąkowska-Kubiak – radna powiatu, Zdzisław Marczak – kom-
batant, Wojciech Kaczyński, Małgorzata Wasiewicz, Przemysław Wasiewicz
– członek Komitetu, Honorata Kalicińska – wiceburmistrz Piaseczna, Daniel
Putkiewicz – wiceburmistrz Piaseczna, Adam Regner – prezes stowarzysze-
nia „Prywatni Właściciele Nieruchomości”, Izabela Zgutka, Ireneusz Górnia-
kowski – członek Komitetu, Elżbieta Markowska – radna gminy, Grzegorz
Rowiński, Grażyna Orłowska – radna gminy, członek Komitetu, Jan Liwiński
– członek Komitetu, Witold Regner – skarbnik Komitetu, Agnieszka Regner.

Dziękujemy wolontariuszom za pomoc, ofiarodawcom za hojność, 
a wszystkim za życzliwość. Zapraszamy do udziału w pracach Komitetu.
Konto do wpłat: 93800200040022100120000001.
Kontakt: Zbigniew Mucha, mail: jamucha@o2.pl, tel. 602 184 511.

W imieniu Komitetu

Zbigniew Mucha

Ratujmy zabytki

Piaseczno przygotowuje się do
prawdziwej rewolucji w dziedzinie
zakupu energii elektrycznej. We
współpracy z zewnętrzną firmą,
która specjalizuje się w doradztwie
energetycznym, przeanalizowane
zostało zapotrzebowanie na energię
we wszystkich instytucjach podle-
głych gminie, łącznie z budynkami
urzędowymi, szkołami, przedszko-
lami i przychodnią przy ul. Fabrycz-
nej. – Obecnie jesteśmy na etapie
odpowiednich zmian i dostosowy-
wania najlepszych do naszych po-
trzeb taryf energetycznych. Sądzę,
że po zakończeniu tego procesu
jeszcze w grudniu tego roku ogło-
simy wspólny dla naszych instytu-
cji przetarg na zakup energii elek-

trycznej – mówi wiceburmistrz Da-
niel Putkiewicz.

Planowane oszczędności
Nowa strategia zakupów pozwoli

na zaoszczędzenie nawet 300 tys. zł
rocznie, czyli kilkunastu procent 
w stosunku do obecnych kosztów.
Równolegle prowadzona optymali-
zacja i odpowiednie dostosowanie ta-
ryf do rzeczywistych potrzeb po-
szczególnych placówek może
przynieść dodatkowe oszczędności.

Przykład płynie z Polski
Zakupy hurtowe to coraz częst-

sza praktyka stosowana przez pol-
skie samorządy. Piaseczno już 
w tym roku zaoszczędziło blisko

300 tys. zł, organizując przetarg na
zakup energii elektrycznej przezna-
czonej na oświetlenie ulic. W więk-
szych miastach (np. w Chorzowie)
oszczędności w zakupie energii idą
w miliony złotych. Dolnośląskie
gminy idą nawet o krok dalej i łączą
się w związki gminne, aby dokony-
wać wspólnych zakupów i jeszcze
więcej na tym zyskiwać. – Jeśli to
innowacyjne podejście do zakupów
spełni nasze oczekiwania, zastosu-
jemy je być może w innych dziedzi-
nach. W ten sposób można też ku-
pować paliwa, ubezpieczenia czy
usługi telekomunikacyjne – wyja-
śnia Daniel Putkiewicz.

*

Hurtowo taniej

W związku z przyznanym tytułem
Piaseczno będzie miejscem specjal-
nej sesji zdjęciowej prezentującej
jego działania na rzecz oszczędza-
nia energii i ochrony klimatu. Ak-
tywność Piaseczna w tej dziedzi-
nie zostanie zaprezentowana
podczas ogólnopolskiej wystawy
„GMINA/MIASTO Z KLIMATEM” 
i na konferencjach prasowych 
z tym związanych. W nagrodę,
wiosną przyszłego roku, w naszym
mieście zostanie zorganizowany
pierwszy ekofestiwal pod nazwą
„Energicznie dla klimatu”, który bę-
dzie dofinansowany ze środków
NFOŚiGW.

Konkurs został przeprowadzony
przez Ministerstwo Środowiska, Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej oraz Funda-
cję EkoRozwoju. Zgłoszenia wpłynęły
z terenu całej Polski. Oceniano dzia-
łania miast i gmin pod kątem efek-
tywności wykorzystania energii,
ochrony klimatu, a także aktywności
edukacyjnej w tym względzie. Brano
pod uwagę również innowacyjność
zastosowanych rozwiązań oraz stra-
tegiczne podejście do energooszczęd-
nych inwestycji.

W skali całej Polski wyróżnione
zostały następujące miasta i gminy:
Bielsko-Biała (nagroda główna), Czę-

stochowa, Legnica, Tarnów, Niepo-
łomice, Piaseczno i Szczawnica.

W przypadku Piaseczna jury
oceniało przebieg i rezultaty projektu
Urb.Energy, polegającego na przygo-
towaniu koncepcji i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej efektyw-
nej termomodernizacji budynków w
centrum miasta. Kapituła doceniła
efekty kogeneracyjne rozbudowanej
oczyszczalni ścieków w Piasecznie,
polegające na jednoczesnym wytwa-
rzaniu ciepła i energii elektrycznej 
z biogazu. Wzięto pod uwagę pakiety
projektów oszczędzających energię,
przygotowane dla potrzeb wykorzy-
stania instrumentu JESSICA. Kryją

się za tym m.in. modernizacja bu-
dynku PKP czy wymiana oświetlenia
ulicznego na energooszczędne. Li-
czyły się też prowadzone na terenie
gminy dotychczasowe działania edu-
kacyjno-społeczne w zakresie oszczę-
dzania energii oraz istniejące doku-
menty strategiczne ujmujące tę
problematykę (np. Strategia Zrówno-
ważonego Rozwoju Miasta i Gminy,
Lokalny Program Rewitalizacji, Pro-
gram Ograniczenia Niskiej Emisji).

Konkurs jest realizowany 
w ramach projektu „Klima-
tyczna Energia – ogólnopolska
kampania promująca racjonalne
gospodarowanie energią”.   

„Gmina z klimatem”

Złożenie wniosku czy uiszczenie
opłaty administracyjnej nie będzie
wymagało wizyty w urzędzie. Już
niebawem sprawy urzędowe bę-
dzie można załatwiać z domu przy
pomocy Internetu. Takie możliwo-
ści stworzy realizowany właśnie
projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego. 

We wrześniu 2009 r. gmina
Piaseczno została partnerem 
w projekcie „Rozwój elektronicznej
administracji w samorządach wo-
jewództwa mazowieckiego wspo-
magającej niwelowanie dwudziel-
ności potencjału województwa”,
którego liderem jest Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

Do głównych zadań projektu
należy opracowanie i wdrożenie
na Mazowszu systemu informa-
tycznego e-Urząd, który ma umoż-
liwiać elektroniczny obieg doku-
mentów i zarządzanie nimi 
w urzędach, elektroniczną obsługę
mieszkańców, elektroniczną ko-
munikację pomiędzy jednostkami
samorządowymi różnych szczebli.

System e-Urząd ma docelowo
zapewniać m.in.:
• wprowadzenie elektronicznego
obiegu dokumentów w urzędach;
• możliwość uzyskania przez intere-
santa informacji na temat etapu re-
alizacji spraw, które zostały przez
niego założone w urzędzie, zarówno
drogą elektroniczną, jak i tradycyjną;
• możliwość wnoszenia wymaga-
nych opłat za czynności urzędowe
przez Internet;
• bezpieczne świadczenie usług pu-
blicznych drogą elektroniczną;
• wystawianie elektronicznych urzę-
dowych poświadczeń odbioru UPO
• weryfikację poprawności i waż-
ności podpisu pod dokumentem
oraz uzyskanie informacji o tożsa-
mości osoby podpisującej;

• weryfikację poprawności i waż-
ności danych wprowadzanych 
w formularzu elektronicznym po-
przez platformę ePUAP lub znajdu-
jących się w systemie teleinforma-
tycznym urzędu;
• doręczanie dokumentów w try-
bie określonym w kodeksie postę-
powania administracyjnego (KPA).

Projekt oznacza dla miesz-
kańca przede wszystkim uspraw-
nienie i uproszczenie ścieżki zała-
twiania spraw w urzędach. Ważną
rolę w całym przedsięwzięciu od-
grywać będzie serwis internetowy
www.wrotamazowsza.pl, który
będzie pełnił, we współpracy z już
działającą platformą ePUAP (Plat-
forma Usług Administracji Publicz-
nej), rolę systemu Elektronicznej
Obsługi Klienta.

W sierpniu tego roku gmina zo-
stała powiadomiona o zakończeniu
działań przygotowawczych i prze-
targów publicznych na dostawę
sprzętu. W październiku do urzędu
dotarły urządzenia informatyczne,
które zapewnią funkcjonowanie 
e-Urzędu w Piasecznie. Gmina
otrzymała dedykowany do celów

projektu serwer i niezbędny do jego
funkcjonowania osprzęt sieciowy
oraz zaawansowany i dający duże
możliwości skaner do przekształ-
cania dokumentów papierowych
na ich obraz elektroniczny.

Obecnie Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego kończy proce-
dury związane z przygotowaniem
przetargu na oprogramowanie. Na-
sza gmina już zaakceptowała wa-
runki przetargowe. Po zebraniu
opinii od wszystkich partnerów zo-
stanie ogłoszony prawdopodobnie
jeszcze w tym roku przetarg na do-
stawę oprogramowania. Firma,
która zwycięży, będzie miała 12
miesięcy od podpisania umowy na
wdrożenie wszystkich funkcjonal-
ności systemu.

Budżet całego projektu to 60
mln zł, w tym 51 mln zł ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i 9 mln zł ze środków
Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego oraz uczestniczących 
w nim partnerów. Projekt ma zo-
stać zrealizowany do końca 2012 r.

*

Sprawa w urzędzie przez Internet

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Pod koniec przy-
szłego roku uru-
chomiony ma
zostać portal elek-
tronicznej obsługi
interesanta.

Zbiórka cieszyła się popularnością wśród najmłodszych
foto Zbigniew Mucha

Konsolidacja zaku-
pów przyniesie
gminie Piaseczno
spore oszczędności.

Kilkaset ty-
sięcy złotych

może zaoszczę-
dzić gmina na
wspólnym zaku-
pie energii.

Zamówienia pulbiczne
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Gminny Punkt Konsultacyjny
Zaprasza osoby, które są zaniepokojone bądź dostrzegają swój
problem z używaniem alkoholu lub innych substancji psycho-
aktywnych oraz członków ich rodzin.
Gminny Punkt Konsultacyjny oferuje bezpłatnie: fachową
pomoc zmierzającą do zmiany trudnej sytuacji, informacje 
o możliwościach profesjonalnej terapii odwykowej, motywowa-
nie i kierowanie do leczenia, wsparcie po zakończonej terapii
odwykowej, propagowanie zdrowego stylu życia.
Gminny Punkt Konsultacyjny
pl. Piłsudskiego 10, 05-500 Piaseczno, tel. 22 737 03 51

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU
Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (DzU Nr 199, poz. 1227), zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr 304/XIII/2011
z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Jazgarzew dla terenu w gra-
nicach działek nr ewid. 143 i 144/1 oznaczonego literami:
A, B, C, D, E, F, A na załączniku graficznym nr 1.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną doku-
mentacją sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, I piętro,
pokój nr 31, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00.
Przedmiotem planu jest likwidacja drogi lokalnej i drogi
dojazdowej oznaczonych w obowiązującym planie sym-
bolami KUL i KUD oraz zmiana przeznaczenia tego terenu
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Wnioski do ww. projektu planu i do prognozy oddzia-
ływania na środowiskowo można składać w terminie 
21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia:
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mailowy: rosochacki@piaseczno.eu

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpa-
trzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wnio-
sku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczą.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału  Urbanistyki i Architektury

OGŁOSZENIE
UiA.ZP.6721.73.2011.WR

Jazgarzew

Drugi Orlik już otwarty

18 listopada na uroczystości otwarcia
obecni byli m.in. przedstawiciel Mi-
nisterstwa Sportu oraz reprezen-
tanci władz samorządowych. – To
pierwszy obiekt sportowy oddany do
użytku podczas mojej kadencji. Mam
nadzieję, że w ciągu najbliższych lat
powstanie w naszej gminie więcej
miejsc do aktywnego uprawiania
sportu i rekreacji – powiedział bur-
mistrz Zdzisław Lis tuż przed cere-
monią przecięcia wstęgi.

Nowy obiekt jako pierwsze prze-
testowały zawodniczki pierwszoligo-
wego klubu KS GOSiR Piaseczno, roz-
grywając pokazowy mecz dla
przybyłych gości.

Kompleks sportowy przy ul. Sikor-
skiego 20 składa się z dwóch ogrodzo-
nych i oświetlonych boisk. Jedno o wy-
miarach 30x62 m z nawierzchnią ze
sztucznej trawy przeznaczone jest do
gry w piłkę nożną, drugie, wielofunk-

cyjne, o nawierzchni poliuretanowej
– do gry w koszykówkę i siatkówkę.
Tuż przy boiskach został ustawiony
pawilon, w którym zlokalizowane są
toalety, szatnie dla zawodników oraz
pomieszczenie dla trenera i podręczny
magazynek sportowy.

W ramach prac budowlanych
wykonano również odwodnienie ca-

łego terenu, a za bramkami zamon-
towano sześciometrowe piłko-
chwyty. Koszt inwestycji wyniósł 
1 mln 414 tys. zł, z czego 748 tys. zł
pokryła gmina Piaseczno, zaś Urząd
Marszałkowski Województwa Mazo-
wieckiego i Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki wsparły przedsięwzięcie
kwotami po 333 tys. zł. Eksploatato-

rem i zarządcą obiektu jest Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

To drugi obiekt w ramach pro-
jektu „Moje Boisko – Orlik 2012” po-
wstały w gminie Piaseczno. W listo-
padzie 2010 r. uruchomione zostało
podobne boisko przy Liceum Ogólno-
kształcącym na ul. Chyliczkowskiej.

*

Kolejny zespół
boisk Orlik 2012 po-
wstał przy Gmin-
nym Ośrodku
Sportu i Rekreacji.

Nowe boisko jako pierwsze przetestowały w meczu pokazowym zawodniczki KS GOSIRKI Piaseczno
foto Tomasz Pawlak / URZĄD MIASTA

Aktualizacja strategii

W listopadzie ruszył program aktu-
alizacji strategii rozwoju gminy. Bur-
mistrz Miasta i Gminy, przy popar-
ciu radnych z Komisji promocji oraz
Komisji polityki gospodarczej gminy
Piaseczno, podjął decyzję o rozpo-
częciu programu powszechnego dia-
logu obywatelskiego na temat dal-
szego rozwoju z reprezentującymi
różne środowiska mieszkańcami
Piaseczna. Celem dialogu, który
obejmuje m.in. takie obszary jak go-
spodarka, społeczeństwo i środowi-
sko, jest analiza obecnej sytuacji
gminy i jej zasobów oraz wyznacze-
nie kierunków współdziałania spo-
łeczności, samorządu i decydentów.

Do udziału w dialogu zapro-
szono, oprócz radnych i przedstawi-

cieli urzędów, grono znanych z ak-
tywności liderów naszej wspólnoty
i powszechnie cenione autorytety
społeczne, reprezentujące środowi-
ska przedsiębiorców, twórców, eko-
logów, oświatowców, przedstawi-
cieli terenów wiejskich, kościoła 
i nauki, społeczników oraz mło-
dzież. Pierwszym etapem dialogu są
twórcze warsztaty strategiczne. Od-
bywają się one na przełomie listo-
pada i grudnia w siedzibie Urzędu
Miasta. Efektem końcowym będzie
aktualizacja strategii rozwoju gminy
na lata 2012–2020. Przewidziano
także powołanie społecznego Kole-
gium Marki Gminy Piaseczno, które
ma czuwać nad realizacją wspólnie
wypracowanych założeń.

Do dyskusji zapraszamy także
wszystkich mieszkańców miasta 
i gminy Piaseczno. Zachęcamy do
wypełnienia ankiety, która pomoże
w opracowaniu niniejszej strategii.
Dostępna jest ona na stronie
www.piaseczno.eu/ankiety oraz 
w siedzibie Urzędu. Swoje uwagi

można również kierować pod adresem
internetowym strategia@piaseczno.eu
lub telefonicznie – 22 701 76 36.

Pełnomocnikiem ds. programu
jest doradca burmistrza Arkadiusz
Strzyżewski - strzyzewski@pia-
seczno.eu.

*

Trwa cykl obywatelskich warsztatów
strategicznych na temat rozwoju miasta
i gminy Piaseczno 2012–2020.

W budowę nowej strategii gminy zaangażowane są różne śro-
dowiska społeczne foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na pod-
stawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU 
z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, iż na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Ko-
ściuszki 5 – na I piętrze przy sekretariacie Burmistrza –
oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu został
udostępniony do publicznej wiadomości wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do wydzierżawienia – część
nieruchomości ozn. nr ewid. 5/18, obręb 5, położonej 
w Piasecznie przy ul. Energetycznej, przeznaczonej pod
umieszczenie reklam.

OGŁOSZENIE Dzierżawa nieruchomości

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU
z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że
w związku z wpłynięciem wniosku inwestora, pismo znak
605654/UA z dnia 21 lipca 2011, Mazowiecka Spółka Ga-
zownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy War-
szawa, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179 decyzją
nr CP/24/11 z dnia 19 listopada 2011 r. ustaliłem lokalizację
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach
nr ewid.: 25/7, 17, 19, 50, położonych na terenie IRŚ Ża-
bieniec, gm. Piaseczno.

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku
przedmiot sprawy dotyczy, po zapoznaniu się z tematem
mają prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za
moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia niniej-
szego ogłoszenia.
(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odno-
szące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania bę-
dącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody
uzasadniające to żądanie).

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału  Urbanistyki i Architektury

OGŁOSZENIE
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Budowa gazociągu

Na piaseczyńskim basenie two-
rzona jest grupa dorosłych sympa-
tyków pływania.

Zajęcia dla dorosłych pod robo-
czą nazwą „+/–50” adresowane są dla
osób w wieku zdecydowanie „po-
zaszkolnym”, które poprawić chcą
swoje umiejętności pływackie. 
– Wiele osób sądzi, że umie pływać,

jednak w porównaniu do dzieci, na-
wet własnych, które przeszły kurs
pływania, można uznać, iż mają ra-
cję o tyle, że umieją się utrzymać na
wodzie i jakoś poruszać się od brzegu
do brzegu – mówi Wojciech Kossow-
ski, pomysłodawca zajęć dla doro-
słych. – Często obserwuję, jak nie-
którzy przychodzą na pływalnię 
z dziećmi i już w połowie basenu szu-
kają „gruntu”, dlatego warto się pod-
szkolić, aby nie odstawać i czerpać
przyjemność z pływania – dodaje.

Wstępnie zajęcia planowane są
dwa razy w tygodniu po dwie go-
dziny lekcyjne, w środy w godz.
20.00–21.30 oraz w soboty w godz.
8.30–10.00. Oprócz opłaty za basen
obowiązywać będzie niewielka
składka miesięczna. Szczegółowe
informacje u kierownika basenu –
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Sikorskiego 20.

*

Grupa sympatyków pływania

foto Wojciech Kossowski
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Projekt Urb.Energy 
– widoczne rezultaty
Od stycznia 2009 r. realizowany jest
w Piasecznie europejski projekt
Urb.Energy finansowany z funduszy
europejskich, programu Baltic Sea Re-
gion Programme 2007–2013. Poświę-
cony jest on opracowaniu koncepcji
finansowania modernizacji i termo-
modernizacji budynków oraz po-
prawy otaczającej je infrastruktury.
Przypominamy, że w Piasecznie pro-
jekt ten obejmuje budynki znajdujące
się w kwartale ulic Fabryczna, Puław-
ska, Kusocińskiego i Wojska Polskiego.

W jego ramach 26 budynków
mieszkalnych znajdujących się na
tym terenie otrzymało już nieodpłat-
nie aktualne audyty energetyczne,
a dla tego obszaru opracowana zo-
stała Koncepcja Zintegrowanego
Rozwoju Urbanistycznego oraz Kon-
cepcja Efektywnej Energetycznie
Modernizacji Budynków. Działania
te zostały sfinansowane w 85% 
z funduszy projektu oraz w 15% 
z budżetu gminy Piaseczno.

Piaseczno jest jedynym polskim
miastem, które zakwalifikowało się
do projektu Urb.Energy. Poza Pia-
secznem obejmuje on także miasta
z Niemiec (Berlin, Poczdam, Kilonia),
Litwy (Wilno i Szawle), Łotwy (Ryga
i Jełgawa) i Estonii (Tallin i Rakvere),
a także Grodno na Białorusi.

W ramach projektu dla 7 budyn-
ków znajdujących się na tym tere-
nie, wskazanych przez ich zarząd-
ców, wykonano dokumentację
projektowo-kosztorysową ocieple-
nia ścian zewnętrznych.

Dokumentacja została wyko-
nana dla budynków wielorodzin-
nych znajdujących się w Piasecznie
pod następującymi adresami: ul. Pu-
ławska 21, ul. Szkolna 6, ul. Szkolna
7, ul. Szkolna 1, ul. Szkolna 12, ul. Ku-
socińskiego 3 i ul. Kusocińskiego 5.

Dokumentację przekazano
wspólnotom mieszkaniowym 
w końcu lipca br.

W budynku wspólnoty miesz-
kaniowej przy ul. Szkolnej 6 została
ona od razu wykorzystana, bo-
wiem po jej uzyskaniu natychmiast
ruszyły tam roboty termomoder-
nizacyjne. W początkach listopada
roboty zostały zakończone i budy-
nek, ku zadowoleniu mieszkańców,
wygląda jak nowy. Poza ocieple-
niem ścian zewnętrznych i stropo-
dachu dokonano w nim także wy-
miany instalacji c.o. (grzejników,
pionów, termostatów) oraz rynien
i rur spustowych. W pozostałych
ww. budynkach roboty te zaplano-
wano na następny rok.

Koszty wykonania dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej 
w 85% zostały pokryte z funduszy
projektu Urb.Energy a w 15% przez
gminę Piaseczno.

Janusz Bielicki 
koordynator projektu
bielicki@piaseczno.eu
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Gmina Piaseczno sprzeda w drodze
przetargu nieograniczonego nieru-
chomość gruntową, niezabudo-
waną, położoną w Piasecznie w ob-
rębie 4 przy ul. Puławskiej, róg
Energetycznej, składającą się z dzia-
łek o nr ewid. 2/166 o pow. 7305
mkw. i 3/66 o pow. 1486 mkw., sta-
nowiących jedność gospodarczą –
łączna powierzchnia 8791 mkw.,
uregulowana w księdze wieczystej
KW nr WA5M/00293568/1 oraz
WA5M/00250708/2.

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

części miasta Piaseczno zatwier-
dzonym uchwałą nr 1340/XLIV/2010
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
24 lutego 2010 roku przedmiotowa
nieruchomość znajduje się w ob-
szarze urbanistycznym przezna-
czonym pod zabudowę usługową
nieuciążliwą, oznaczonym symbo-
lem 2U jako podstawowe przezna-
czenie terenu.

Część działki położona jest 
w strefie linii przemysłowej energii
elektrycznej (>110kV).

W sąsiedztwie są nieruchomo-
ści zabudowane wielorodzinnymi

budynkami mieszkalnymi, cen-
trami handlowymi.

Nieruchomość jest zlokalizo-
wana u zbiegu ulic Puławskiej 
i Energetycznej, stanowi teren pła-
ski z lekkim spadkiem w kierunku
zachodnim, porośnięty trawami 
i drzewami, niezagospodarowany.

Szczegółowe informacje można
uzyskać w Wydziale Geodezji i Go-
spodarki Gruntami Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno z siedzibą w Pia-
secznie przy ul. Kościuszki 5, II pię-
tro, pokój 70, w godzinach od 8.00–
16.00, tel. 22 701 75 23.

Gmina szuka chętnych do wy-
najęcia atrakcyjnego lokalu
w centrum Piaseczna.

Ogłoszony został przetarg na wyna-
jem lokalu użytkowego o po-
wierzchni 200 mkw. położonego 
w Piasecznie przy ul. Nadarzyńskiej
1 (róg ul. Kościuszki), z przeznaczeniem
na działalność usługową lub handlową,
na okres do 10 lat. Miesięczna stawka
wywoławcza czynszu za wynajem 1
mkw. powierzchni użytkowej netto
wynosi 30,00 zł + VAT 23%.

Oferty należy składać w Urzędzie
Miasta i Gminy Piaseczno do 9 grud-
nia 2011 r. do godz. 10.45. Szczegóły na
stronie www.piaseczno.eu oraz pod
numerem telefonu 22 701 76 79.

Działka przy Puławskiej na sprzedażLokal do wynajęcia

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ewy
Krauze w Piasecznie posiada bogatą
tradycję. Od kilku już lat organizu-
jemy szereg imprez, festiwali, spo-
tkań dla uczniów, ich rodziców oraz
członków społeczności lokalnej. Kier-
masz bożonarodzeniowy jest jednak
wydarzeniem szczególnym. To wła-
śnie wtedy uczniowie sprzedają
swoje prace wykonywane podczas
lekcji plastyki, pyszne ciasta pieczone
w domach i inne drobiazgi, by zbierać
fundusze na różne szkolne wydatki.

Kiermaszowi towarzyszą także
przedstawienia jasełkowe, dzięki któ-
rym nasi wychowankowie mogą
sprawdzić się w roli aktorów. Nieod-
łącznym elementem kiermaszu jest
również Świąteczna Loteria Fantowa.

Każdy los zakupiony na Loterii wy-
grywa podwójnie – osoba, która go ku-
piła, otrzymuje oczywiście nagrodę, ale
równocześnie wspiera uczniów naszej
szkoły. Cały dochód z Loterii zostaje
przekazany na ich bieżące potrzeby.
Dlatego zwracamy się z serdeczną
prośbą do wszystkich osób o wielkich
sercach o wsparcie naszej akcji fantami,
które będziemy mogli wykorzystać
podczas Loterii. Będziemy wdzięczni
za każdą, nawet najdrobniejszą pomoc.
Fanty prosimy składać w siedzibie
szkoły (Piaseczno 05-501, al. Kasztanów
12). Zapraszamy również do udziału 
w imprezie, która odbędzie się w sie-
dzibie szkoły 17 grudnia 2011.

pedagog szkolny

Agata Winconek

Kiermasz bożonarodzeniowy

ePUAP bardziej dostępny

Elektroniczna Platforma Usług Admi-
nistracji Publicznej (ePUAP) to system
informatyczny, dzięki któremu obywa-
tele mogą załatwiać sprawy urzędowe
za pośrednictwem Internetu. Ideą
przyświecającą budowie ePUAP było
stworzenie jednego, łatwo dostępnego
i bezpiecznego elektronicznego kanału
udostępniania usług publicznych. Tak
powstał portal www.epuap.gov.pl.

Choć platforma ePUAP działa już
od kliku lat, to do tej pory korzystanie
z niej w realnym stopniu nastręczało
wielu problemów, związanych głów-
nie z wymogiem posiadania kwalifi-
kowanego podpisu elektronicznego.
Weryfikując wykorzystanie plat-
formy, Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji postano-
wiło przebudować system w ten
sposób, aby umożliwić zainteresowa-
nym inny sposób potwierdzania swo-
jej tożsamości. Jako nowy mechanizm
weryfikacji tożsamości stworzono
tzw. Profil Zaufany. Jest to bezpłatny
podpis elektroniczny, dzięki któremu
każdy z nas może załatwić sprawy ad-

ministracyjne drogą elektroniczną. Po-
sługując się nazwą użytkownika (lo-
gin), hasłem oraz adresem poczty elek-
tronicznej, od 9 czerwca możemy
załatwiać już wiele spraw administra-
cyjnych za pośrednictwem Internetu.

Jak założyć Profil 
Zaufany ePUAP?

Należy najpierw założyć konto
użytkownika na portalu ePUAP

(www.epuap.gov.pl), z którego
trzeba wysłać wniosek o potwier-
dzenie Profilu Zaufanego ePUAP. Na-
stępnym krokiem jest uwierzytel-
nienie Profilu w jednym z urzędów
– należy z dowodem osobistym
udać się do odpowiedniego urzędu
w celu potwierdzenia tożsamości.
Dla Piaseczna odpowiednim urzę-
dem jest Urząd Skarbowy w Pia-
secznie przy ul. Czajewicza 2/4.

Po pozytywnej weryfikacji da-
nych na podstawie przedłożonego
dowodu osobistego konto założone
na portalu ePUAP zyskuje status
Profilu Zaufanego. Po uwiarygod-
nieniu danych właściciel Profilu Za-
ufanego ePUAP może posługiwać
się nim w kontaktach z administra-
cją podobnie jak podpisem elektro-
nicznym.

*

Przedstawiciele szkół z Turcji, Czech,
Niemiec i Hiszpanii gościli w naszej
gminie w ramach międzynarodo-
wego programu Comenius, którego
uczestnikiem jest Szkoła Marzeń 
z Piaseczna.

To już drugi projekt finanso-
wany z środków Unii Europejskiej
realizowany przez prywatną szko-
łę z ul. Zielonej. Tym razem hasło prze-
wodnie projektu brzmi: „Zielony –
więcej niż tylko kolor”. Uczniowie 
z pięciu państw realizują proekolo-
giczny program, który oprócz elemen-
tów promujących proekologiczne za-
chowania zawiera akcenty kulinarne,
kulturalne oraz integracyjne.

Wizyta 11 nauczycieli i 12
uczniów z obcych państw w Pia-
secznie była inauguracją całego pro-
jektu. Uczniowie z Turcji, Czech, Nie-
miec i Hiszpanii przez tydzień gościli
u polskich rodzin. Kolejne spotkanie

zaplanowane jest w marcu 2012
roku, a gospodarzem będzie hisz-
pańska szkoła.

Podczas spotkania w Urzędzie
Miasta gości oficjalnie przywitał bur-
mistrz Zdzisław Lis, otwierając dys-

kusję pomiędzy koordynatorami
projektu. W rozmowach udział brali
także przedstawiciele dwóch pu-
blicznych szkół, które również pro-
wadzą swoje projekty w ramach Co-
meniusa. Liceum Ogólnokształcące

w Piasecznie niedługo kończy swój
dwuletni udział w projekcie, zaś
Gimnazjum w Zalesiu Górnym wła-
śnie rozpoczyna swoją przygodę 
z Comeniusem.                                     

*

Profil Zaufany ePUAP działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl,
wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go Profilem Zaufanym ePUAP,
a następnie wysyła wniosek do urzędu.

Comenius w Piasecznie
Współpraca zagraniczna

Już dziś można zała-
twić niektóre
sprawy urzędowe
przez Internet.

Turecki lider projektu przekazał burmistrzowi informacje o swojej szkole
foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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Mistrzyni Świata 
z Piaseczna

Mistrzostwa miały bardzo silną ob-
sadę – startowało przeszło 800 za-
wodników z 60 państw. Niepoko-
nana okazała się Dorota Godzina,
która w formule kick light w kate-
gorii 55 kg została Mistrzynią
Świata. Jest ona aktualnie jedyną za-
wodniczką, która posiada tytuł Mi-
strzyni Europy i Świata w tej for-
mule. Zawodniczka KS Piaseczno
pokonała w eliminacjach Irankę 
i Macedonkę, w półfinale nie dała
żadnych szans Bułgarce, a po wspa-
niałej finałowej walce z Turczynką
sięgnęła po najwyższe trofeum. Do-
rota walczyła zdecydowanie, ostro,
dobrze wykorzystując swoje najmoc-
niejsze strony: silne proste, prawy
low kick oraz kopnięcia na głowę.

Dorota Godzina trafiła do sekcji
KS Piaseczno w listopadzie 2001 r.
Jak sama mówiła: „Początkowo nie
myślałam o startowaniu w zawo-
dach, traktowałam treningi jako
sposób na zachowanie dobrej kon-
dycji i szczupłej sylwetki”. Pierwszy
start zanotowała na początku 2002
r. w Mistrzostwach Polski Wschod-
niej, a pierwsze wygrane zawody 
w 2003 r. w Węgrowie. Dorota star-
towała od początku w kategorii wa-
gowej 55 kg, zmieniała tylko formuły
walki. W pierwszym okresie kariery
startowała w formule semi contact,
w której, jako pierwsza Polka w hi-
storii, zdobyła tytuł Mistrzyni Eu-
ropy, brązowy medal Mistrzostw
Świata oraz trzy Puchary Świata.

Następnie Dorota rozpoczęła
rywalizację w formule light contact
– w pierwszym starcie w Pucharze
Polski pokonała wszystkie rywalki, 
w tym aktualną wówczas Mistrzy-
nię Polski. Do dziś zawodniczka nie
przegrała w tej formule żadnej
walki w Polsce, a pamiętać należy,
że pokonała szereg renomowanych
rywalek.

Specjalnością Doroty okazała się
walka z low kickami. Dorota wywal-
czyła w kick light tytuły Mistrzyni Pol-
ski, Europy i obecnie Świata. Zdobyła
także dwukrotnie tytuł Mistrzyni Pol-
ski w ringowej formule full contact, co
sprawia, że jest obecnie najbardziej
wszechstronną i najbardziej utytuło-
waną kick bokserką w Polsce.

W 2010 r. zawodniczka KS Pia-
seczno zdobyła cztery tytuły Mistrzyni
Polski w semi, light, kick light oraz w
full contact. Sięgnęła też po tytuł zawo-
dowej Mistrzyni Świata light contact,
pokonując Weronikę Petrikową, a w
2011 r. na gali w Siedlcach po niesamo-
witej walce zdobyła tytuł zawodowej
Mistrzyni Europy low kick po zwycię-
stwie nad zawodniczką muay thai Sy-
lvią Mokurnaite. Kolejnym jej niedości-
gnionym rekordem jest zdobycie aż
sześciu Pucharów Świata.

W Skopje na tegorocznych Mi-
strzostwach Świata Dorota Godzina
osiągnęła swój życiowy sukces. Wy-
grała wszystkie walki w znakomi-
tym stylu, wykazując odporność
psychiczną i znakomite przygoto-
wanie taktyczne.

Dorota Go-
dzina - Jako
pierwsza i je-
dyna Polka
zdobyła Mi-
strzostwo
Europy w
formule
semi-contact
w wadze do
55kg. Jest
również wie-
lokrotną mi-
strzynią
Polski w kick-
boxingu oraz
dwukrotną
triumfatorką
Pucharu
Świata w for-
mułach semi
contact i
light contact.

foto Dominika

Apanasiewicz

Niepokonane
od dwóch i
pół roku za-
wodniczki 
KS GOSIRKI
Piaseczno
foto Tomasz

Pawlak/URZĄD

MIASTA

foto 
www.memorialgawlowskiego.pl

W Macedonii tytuł
Mistrza Świata 
w kick boxingu 
w formule kick
light wywalczyła
Dorota Godzina.

Kto je zatrzyma?
I liga piłki nożnej kobiet

Nasze piłkarki z KS GOSiR Piaseczno są
niekwestionowanym liderem I ligi piłki
nożnej kobiet. Beniaminek z Piaseczna
na półmetku rozgrywek ma osiem wy-
granych spotkań i jeden remis.

O kilka słów podsumowujących
rundę jesienną poprosiliśmy
Krzysztofa Dudka, trenera drużyny.

Panie trenerze, drużyna,
która przed sezonem skazy-
wana była na walkę o utrzy-
manie, jest prawdziwą re-
welacją rozgrywek, z meczu
na mecz gra coraz lepiej, sie-
jąc postrach w grupie.
Dziewczyny strzeliły aż 17
bramek, tracąc zaledwie 2, 
i przewodzą w tabeli.

Rzeczywiście postawa drużyny
cieszy, tym bardziej, że jako benia-
minek wskoczyliśmy na zdecydo-
wanie wyższy poziom rozgrywek.
Na pewno na naszą postawę duży
wpływ miał ciężko przepracowany
obóz w Ustce oraz dobór sparing-
partnerów. Graliśmy z bardzo moc-
nymi zespołami, dziewczyny
uczyły się twardej, nieustępliwej
walki i to dziś przynosi efekty. Na
pewno plusem jest też to, że dziew-
czyny nie przestraszyły się rytmu
treningowego. Rzadko który zespół
ma tyle jednostek treningowych co
my, trenujemy praktycznie co-
dziennie, nawet w dniu wyjazdu na
mecz mamy rozruch w Piasecznie.
Widać, że ciężka praca, którą pod-

jęły dziewczyny, opłaca się, gramy
naprawdę ciekawą piłę, a myślę, że
stać nas na jeszcze lepszą grę.

Poprosimy o krótką charak-
terystykę drużyny.

Dysponujemy dwiema bardzo
dobrymi bramkarkami. Przyjście
Natalii Maciąg na tę pozycję wy-
zwoliło u Ani Kopaniewskiej dodat-
kową motywację. Podjęła ciężką
pracę i w pierwszych trzech me-
czach broniła bardzo dobrze. Zła-
many na treningu palec wyłączył
ją na dłuższy okres z gry, a umożli-
wił debiut Natalii Maciąg, która jest
pewnym punktem zespołu.

W obronie: Beata Chapska, Emi-
lia Baran, Maja Wojtach, Ania Ko-
złowska – to w tej chwili chyba naj-
lepsza linia defensywna w całej lidze.

W pomocy: Kasia Chapska (sio-
stra Beaty), Ania Grudzińska, Marta
Chmielewska, Diana Bielińska, Pau-
lina Należyta – z meczu na mecz
grają coraz lepiej. No i Marta Stodul-
ska, na której spoczywa ciężar zdo-
bywania bramek i która wywiązuje
się z tego zadania bardzo dobrze.
Nie sposób nie wyróżnić tu dziew-
czyn, które bardzo mocno dobijają
się do pierwszej jedenastki – Marty
Orlińskiej, Aleksandry Godlewskiej,
Emilii Należytej, Kasi Krzyżewskiej,
Anety Kosiorek, Kasi Martyniak, jak
też powracających po kontuzjach
Kasi Liwanowskiej, Iwony Tuche-
wicz, Patrycji Ziejki. Dysponujemy
w tej chwili naprawdę ciekawym
zespołem.

Zatrzyma was ktoś w run-
dzie wiosennej?

Trudne pytanie. Cały czas po-
wtarzałem, że naszym celem jest
bezpieczne miejsce, gwarantujące
pozostanie w lidze – i to już prak-
tycznie osiągnęliśmy.

A o awansie do Ekstraklasy
nie myślicie?

Najpierw trzeba zapewnić dru-
żynie podstawy, by grać w I lidze.

Zdajemy sobie razem z Łukaszem
[Kasztankiewiczem, asystentem
trenera – przyp. red.] sprawę, że
kiedyś przyjdzie taki dzień, że stra-
cimy punkty, chcielibyśmy jednak,
żeby przyszedł jak najpóźniej. Niech
ten piękny sen trwa jak najdłużej.
Dodam tu, że dziewczyny od dwóch
i pół roku nie przegrały meczu w li-
dze, a jest to 48 spotkań bez porażki.
Chyba jest to rekord Polski, a może
i świata (śmiech).

Czy chciałby Pan kogoś wy-
różnić?

Cały zespół zasługuje na po-
chwałę i byłoby nie fair kogokolwiek
wyróżniać.

Jak przebiegać będą przygo-
towania do rundy rewanżo-
wej?

Dla nas sezon się nie skończył,
przed nami eliminacje Mistrzostw
Polski Seniorek w Łęcznej oraz Mi-
strzostwa Polski Juniorek U-19,
które odbędą się 3 grudnia w Pia-
secznie. Zapraszamy serdecznie ki-
biców.

Także wolnego dziewczyny za
wiele mieć nie będą, krótka przerwa
świąteczna i wracamy do ciężkiej
pracy. W styczniu wyjeżdżamy na
dziesięciodniowy obóz przygoto-
wawczy do Węgierskiej Górki, na
którym będziemy ładować akumu-
latory na rundę wiosenną.

Czego życzyć drużynie?
Najważniejsze jest to, by omi-

jały nas kontuzje, by dopisywało
zdrowie i dobre humory. My ze
swojej strony obiecać możemy, że
dołożymy wszelkich starań, by na-
sza liczna publiczność miała wiele
radości z naszej dobrej gry.

I jeszcze na koniec ostatnie
pytanie – będzie awans?

Jest możliwy.

Dziękujemy za rozmowę.

W zawodach udział wzięło 16 amator-
skich drużyn z całej Polski. Honorowy
patronat nad imprezą objęła pani Bar-
bara Gawłowska, żona tragicznie
zmarłego w wypadku samochodo-
wym, 14 listopada 2000 r., wybitnego
reprezentanta Polski. Na imprezie
obecni byli także koledzy ze słynnej
Złotej Drużyny Huberta Wagnera.

Organizatorem turnieju była za-
łożona przez Patrona amatorska dru-
żyna Bobry Piaseczno oraz Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji przy wspar-
ciu Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno Zdzisława Lisa oraz sponsora
strategicznego – firmy Polkomtel.

Wiesław Gawłowski był wybit-
nym siatkarzem, rozgrywającym

słynnej Złotej Drużyny Huberta Wa-
gnera. Wraz z tą drużyną zdobył mi-
strzostwo świata w Meksyku w 1974
i mistrzostwo olimpijskie w Montre-
alu w 1976 r. Był wielokrotnym me-
dalistą mistrzostw Polski, a także zdo-
bywcą Pucharu Europy Mistrzów
Krajowych. W reprezentacji narodo-
wej rozegrał 366 spotkań, co do dziś

jest rekordem w polskiej siatkówce.
Wiesław Gawłowski został odzna-
czony Złotym i Srebrnym Medalem
za Wybitne Osiągnięcia Sportowe.
Był mieszkańcem Piaseczna, do dziś
mieszka tutaj jego najbliższa rodzina.

Więcej informacji na stronie

www.memorialgawlowskiego.pl

IX Memoriał Wiesława Gawłowskiego

Turniej upamięt-
niający jednego 
z najlepszych za-
wodników w historii
polskiej siatkówki.


