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Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej str. 2

Sprawozdanie z pracy burmistrza
str. 3

Ogłoszenie o wyłożeniu planów
Kamionki i Chylic str. 7

Jednym z elementów oświatowego
programu inwestycyjnego, który 
w ciągu kilku najbliższych lat może
pochłonąć nawet 60–70 mln zł z gmin-
nego budżetu, jest rozbudowa szkoły
w Józefosławiu. Szczegółowy zakres
inwestycji przedstawiamy na str 5. 
W centrum Piaseczna, przy ul. Jana

Pawła II, ma zostać wybudowane
duże, nowoczesne centrum eduka-
cyjne ze szkołą. Program obejmuje
również przeprowadzenie moderni-
zacji szkoły podstawowej w Zalesiu
Dolnym, rozbudowę szkoły w Zalesiu
Górnym i Złotokłosie oraz dokończe-
nie rozbudowy Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Piasecznie.

Program rozpoczęty
Obecnie trwają prace w Szkole

Podstawowej Nr 1 przy ul. Świętojań-
skiej. Równolegle z dobudową nowej
części szkoły przeprowadzany jest
remont już istniejącego budynku.

Zakres robót jest bardzo szeroki 
i obejmuje praktycznie cały budy-
nek. W ramach prac remontowych
wykonane zostaną m.in.:  osuszanie
fundamentów, wymiana pokrycia
dachowego, wymiana instalacji elek-
trycznej i centralnego ogrzewania,
oraz odnowienie wszys- tkich sani-
tariatów i pomieszczeń szkolnych.
Prace remontowe zakończą się 
w wakacje, a cała inwestycja ma być
gotowa w lipcu przyszłego roku. 

Kolejnym elementem programu
jest rozbudowa i modernizacja
szkoły w Zalesiu Górnym.  Inwesty-
cja ta została podzielona na dwa

etapy. Na pierwszy etap, obejmujący
remont i modernizację obecnego
budynku szkoły, gmina posiada już
pełną dokumentację i pozwolenie na
budowę. Drugi etap uzależniony jest
od zmian w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, które najpraw-
dopodobniej zostaną zatwierdzone
podczas najbliższej sesji 20 czerwca. 

W kolejnych wydaniach „Gazety
Piaseczyńskiej” przedstawimy infor-
macje na temat poszczególnych in-
westycji. W tym numerze zapra-
szamy do zapoznania się ze szcze-
gółami rozbudowy szkoły w Józefo-
sławiu.                                            * str. 5

Program inwestycji 
w oświatę

W najbliższą niedzielę zapraszamy na 

II Rajd Polski Kobiet. Impreza, której

celem jest promocja okresowych badań

profilaktycznych i leczenia chorób nowo-

tworowych piersi oraz szyjki macicy, roz-

pocznie się o godz. 10.00 na parkingu

miejskim przy ul. Sierakowskiego.   � str. 8

Andrzej Krzywy wraz z zespołem
wystąpi w Parku Miejskim. Koncert
gwiazdy rozpocznie się 
o godz. 20.00.                             � str. 8

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 20 czerwca  2012
o godzinie  13.00
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

Rajd Polski Kobiet

www.piaseczno.eu

W niedzielę 27 maja zapraszamy na pia-
seczyński rynek na kolejną już Ekonie-
dzielę. Tym razem odbędzie się ona pod
znakiem sportów walki.

Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna 
– organizator cyklu Ekoniedziel – zaprosiła
do współpracy instruktorów kick boxingu
z klubu „X-Fight”, którzy poprowadzą za-
jęcia dla najmłodszych. Gośćmi specjal-
nymi Ekoniedzieli będą Mistrz Świata 
w kick boxingu Mariusz Niziołek oraz Mistrz
Europy w tej dyscyplinie – Robert Matyja. 

Dla dzieci i ich rodziców zorganizowany
zostanie turniej na pałki piankowe, a zajęcia
plastyczne pt. „Magiczne klocki” poprowadzi
Michał Malinowski z Muzeum Bajek i Opo-
wieści. Osoby zainteresowane podnosze-
niem swoich kwalifikacji będą mogły zasię-
gnąć informacji na temat oferty Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej oraz sko-
rzystać z doradztwa zawodowego. Dla lin-
gwistów Szkoła Języków Obcych SPOT prze-
prowadzi eurokonkurs w języku angielskim.

Serdecznie zapraszamy na najbliższą
Ekoniedzielę i zachęcamy do wzięcia
udziału w konkursie „Zbiórka kartonów po
żywności płynnej” – regulamin dostępny
jest na www.pfe.waw.pl

Ekoniedziela 
sportów walki

Akcja Rynek godz. 15
W ramach akcji „Rynek godz. 15.00” za-
praszamy dzieci 3 czerwca do krainy tańca
i teatru. Jako pierwsze zaprezentuje się
Przedszkole Nr 11 w występie tanecznym
„W wakacyjnym rytmie”. Tuż po nim spek-
takl „Europa tańczy i śpiewa” przedstawi
Przedszkole „Bajka”. Na zakończenie akcji
wystąpi Fundacja „Nasze Dzieci” z przed-
stawieniem „Pożarcie Królewny Bluetki”.

Ratunek dla życia
W Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie za-
instalowany jest automatyczny defibrylator
AED, czyli aparat, który w przypadku na-
głego zatrzymania akcji serca pomaga
przywrócić jego prawidłową pracę.   str. 5

Konkurs fotograficzny
„Nasza Jeziorka”
Już w czerwcu ruszy konkurs fotogra-
ficzny, którego tematem przewodnim
będzie rzeka Jeziorka. str. 7

Wizualizacja rozbudowy szkół w Józefosławiu i Zalesiu Górnym                                                                                                    

W najbliższych la-
tach gmina planuje
przeznaczyć ponad
60 mln złotych na in-
westycje oświatowe 

Mieszkańcy Piaseczna będą mo-
gli obejrzeć na wielkim ekranie
mecze Hiszpania – Włochy oraz
Chorwacja – Irlandia. Plenerowa
impreza Fan City Tour to połącze-
nie animacji i konkursów z oglą-
daniem na żywo transmisji me-

czów piłkarskich na diodowym
ekranie o rozmiarach 5x3 m.

Miasteczko z wydzieloną
strefą gastronomiczną i strefą ki-
bicowania będzie czynne od godz.
15.00 na parkingu pomiędzy uli-
cami Sierakowskiego i Zgody.

Organizatorem Mobilnej
Strefy Kibica jest gmina Pia-
seczno, a producentem PRO-
WOKATOR EURO TRUCK Sp. 
z o.o. Partnerami projektu są
wybrani oficjalni sponsorzy
UEFA EURO 2012.

W niedzielę 
10 czerwca zawita 
do Piaseczna profesjo-
nalne miasteczko
wspólnego kibicowania

Mobilna Strefa Kibica

De Mono na Pikniku
w niedzielę 27 maja
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Na wstępie medalami za
długoletnie pożycie mał-
żeńskie uhonorowani zostali
państwo: Ryszard i Elżbieta
Pacuszka, Wiesław i Jadwiga
Pielaszka oraz Adam i Ur-
szula Regner.

Po ustaleniu porządku
obrad i przyjęciu protokołu 
z ostatniej sesji sprawozdania
z okresu pomiędzy sesjami
przedstawili przewodniczący
Rady i burmistrz Zdzisław Lis.
Następnie radni zgłaszali
wnioski i interpelacje. Po wy-
słuchaniu wniosków dotyczą-
cych spraw sołectw skarbnik
przedstawiła radnym infor-
mację na temat bieżącej sy-
tuacji finansowej gminy.

W uchwale budżetowej
na rok 2012 zmieniony został
załącznik nr 11. Zmianie uległy
również załączniki nr 1, 2 i 4
do Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej.

Zmieniony został także
plan dochodów i wydatków
Zespołu Ekonomiczno-Admi-
nistracyjnego Szkół:
• Zespół Szkół w Jazgarzewie
otrzymał środki z ubezpie-
czenia za zalanie sufitu i prze-
znaczy je na zakup farb do
malowania zalanego po-
mieszczenia;
• Przedszkole Nr 9 w Piasecz-
nie otrzymało środki z od-
szkodowania po zalaniu piw-
nic i przeznaczy je na zakup
wyposażenia;
• Gimnazjum Nr 1 otrzymało
środki z PZU na podstawie
wniosku w ramach zadań
prewencyjnych i przeznaczy
je na zakup mat antypośli-
zgowych;
• Zespół Szkół Publicznych 
w Złotokłosie otrzymał środki
z darowizn i przeznaczy je na
zakup wyposażenia i zakup
obieraczki do ziemniaków.

Sąd Rejonowy w Piasecz-
nie wydał nakaz zapłaty na

rzecz pana Antoniego Wrotka
odszkodowania z powodu ob-
niżenia wartości nierucho-
mości położonej przy ul. Nie-
całej w Piasecznie oraz
zapłaty odsetek i kosztów za-
stępstwa procesowego. Na
wniosek Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Gruntami prze-
sunięto wydatki w wysokości
7 tys. zł z kar i odszkodowań
wypłacanych na rzecz osób fi-
zycznych na odsetki i koszty po-
stępowania sądowego. Prze-
sunięte zostały także wydatki
na zakup pomocy dydaktycz-
nych w ramach programu
Comenius – „Uczenie się przez
całe życie”.

W związku z powierze-
niem przez gminę Tarczyn
Piaseczyńskiej Gminnej Komi-
sji Urbanistyczno-Architekto-
nicznej pełnienia funkcji or-
ganu doradczego burmistrza
Tarczyna i przyznaną dotacją
celową na funkcjonowanie
Komisji Rada zwiększyła do-
chody i wydatki o 10 tys. zł.
Zwiększone zostały także o 70
tys. zł wydatki na nieplano-
wane mapy, drobne projekty
oraz roboty drogowe i bu-
dowlane oraz o 200 tys. zł na
remont „starego” przedszkola
w Zalesiu Dolnym, który umo-
żliwi uruchomienie dwóch no-
wych oddziałów.

Na podstawie wniosku
rady sołeckiej radni przesu-
nęli środki z funduszu sołec-
kiego Józefosławia z zadania
„Pikniki” na budowę placu
zabaw przy szkole. Po zmia-
nie wydatki te nie będą czę-
ścią funduszu sołeckiego.

Rada przeznaczyła prawie
21 tys. zł na zakup trzech defi-
brylatorów AED Plus wraz 
z osprzętem oraz szafką
ścienną z modułem powiada-
miania pogotowia ratunko-
wego. Sprzęt będzie do dys-
pozycji na terenie Urzędu

Miasta oraz dla zmotoryzowa-
nych patroli Straży Miejskiej.

Radni zdecydowali rów-
nież o budowie dwóch punk-
tów kamerowych, przy al.
Kalin w Zalesiu Dolnym oraz
na skrzyżowaniu ul. Kusociń-
skiego i Wojska Polskiego 
w Piasecznie, i przeznaczyli
na ten cel 57 tys. zł.

W związku z dofinanso-
waniem projektu „Aktywne
Piaseczno” przez Mazo-
wiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych o 164,6
tys. zł zwiększone zostały do-
chody gminy. Na wniosek
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej przesu-
nięto wydatki w ramach pro-
jektu „Aktywne Piaseczno” 
w celu dostosowania klasyfi-
kacji do potrzeb określonych
we wniosku aplikacyjnym.

Zgodnie z decyzją Rady
gmina udzieli dwóch dotacji
powiatowi piaseczyńskiemu.
Pierwsza dotacja, w wysoko-
ści 150 tys. zł, przeznaczona
zostanie na dofinansowanie
zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego, wykonywa-
nych przez doradcę starosty
do spraw bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego.
Druga dotacja, w wysokości
1,8 mln zł przeznaczona zo-
stanie na budowę ul. Cyra-
neczki na odcinku od ul. Wi-
lanowskiej do ul. Ogrodowej.

W związku z późniejszym
niż planowano terminem
przekazania przez gminę Pia-
seczno wynikających z umów
zobowiązań do Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanaliza-
cji w Piasecznie Rada zwięk-
szyła rozchody i wydatki
przeznaczone na spłatę od-
setek od kredytów i poży-
czek. Przekazanie wyżej wy-
mienionych zobowiązań wy-
maga przeprowadzenia wielu
procedur: podjęcia uchwał

Rady Miejskiej, podpisania po-
rozumienia o przejęciu długu,
podjęcia uchwał w spółce,
zmiany umowy spółki oraz
zawarcia umowy z bankiem 
i Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska. Ze
względu na przedłużające się
formalności czerwcową ratę
kredytu zapłaci gmina.

Rada wyraziła również
zgodę na zbycie na rzecz
PWiK udziałów gminy o war-
tości nominalnej 500 zł każdy,
o łącznej wartości 100 385 500
zł. Gmina Piaseczno zawarła 
z Bankiem Ochrony Środowi-
ska umowę kredytu na po-
krycie wydatków związanych
z realizacją projektu „Pro-
gram gospodarki wodno-
-ściekowej w Piasecznie”
współfinansowanego z Fun-
duszu Spójności. Wytworzony
w ramach projektu majątek
wodno-kanalizacyjny został
przekazany aportem do
spółki gminnej Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanaliza-
cji w Piasecznie. W związku 
z powyższym gmina przeka-
zała do spółki również pozo-
stałą część zadłużenia wyni-
kającego z wyżej wymie-
nionego kredytu w wysokości
100 385 500 zł.

Radni zdecydowali także 
o zbyciu na rzecz PWiK, w celu
umorzenia z kapitału zakłado-
wego, 69 588 udziałów gminy
o łącznej wartości 34 794 tys.
zł oraz kolejnych 550 udziałów
o łącznej wartości 4 275 tys. zł
w celu umorzenia z czystego
zysku. Gmina Piaseczno za-
warła z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej umowę
na dofinansowanie rozbu-
dowy oczyszczalni ścieków 
w Piasecznie. Wytworzony 
w ramach projektu majątek
wodno-kanalizacyjny został
przekazany aportem do

Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji w Piasecznie.
W związku z powyższym
gmina przekazała do spółki
również pozostałą część za-
dłużenia wynikającego z wyżej
wymienionej umowy w wyso-
kości 4 275 tys. zł.

Radni uchylili uchwały Nr
621/LII/98 z dnia 20 maja 1998 r.
w sprawie realizacji inwestycji
przy udziale mieszkańców
gminy oraz Nr 910//XLII/98 
z dnia 27 czerwca 2001 r. 
w sprawie jej zmiany, gdyż
zgodnie z przepisami ustawy
o samorządzie gminnym bu-
dowa urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych należy
do zadań własnych gminy.

Uchwalony został miej-
scowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego części
wsi Szczaki. Rada zdecydo-
wała także o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego części Sie-
dlisk oraz o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany planu
części wsi Baszkówka II.

Nadano nazwę Dzikich
Grusz ulicy odchodzącej 
w kierunku południowym od
ul. Zbigniewa Pawlaka w Gro-
chowej oraz Żonkilowa ulicy
wewnętrznej, niepublicznej
w Woli Gołkowskiej.

Radni wyrazili zgodę na:
• sprzedaż w drodze prze-
targu nieograniczonego nie-
ruchomości gruntowej o pow.
113 mkw. i działki o pow. 78
mkw. położonej w Piasecznie
przy ul. Kościuszki, z przezna-
czeniem pod usługi nieuciąż-
liwe i biura;
•użyczenie na okres 5 lat
działki gminnej o pow. 597
mkw. położonej w Chylicach na
rzecz dotychczasowego użyt-
kownika, z przeznaczeniem
pod użytkowanie rolnicze;

• nabycie na rzecz gminy
działki oznaczonej o pow. 141
mkw. położonej w Bobrowcu,
przeznaczonej pod drogę
gminną;
• nabycie przez gminę Pia-
seczno nieruchomości o pow.
92 mkw. położonej w Pia-
secznie, stanowiącej frag-
ment pasa drogowego gmin-
nej ul. Geodetów;
• wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym na 5 lat
gruntu o pow. 15 mkw. poło-
żonego w Piasecznie przy 
ul. Puławskiej na rzecz do-
tychczasowego dzierżawcy,
w celu urządzenia podjazdu
dla osób niepełnosprawnych
i schodów wejściowych do
sklepu usytuowanego na są-
siedniej działce;
• sprzedaż w drodze bez-
przetargowej nieruchomości
o pow. 318 mkw. położonej w
Piasecznie przy ul. Nefryto-
wej, zabudowanej budyn-
kiem mieszkalnym, na rzecz
użytkownika wieczystego.

Rada Miejska określiła ty-
godniowy obowiązkowy wy-
miar godzin zajęć pedagogów,
psychologów, reedukatorów
w szkołach prowadzonych
przez gminę Piaseczno na 24
godziny tygodniowo. Zmie-
niona została także wysokość
nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego.

Radni zatwierdzili ocenę
zasobów pomocy społecznej
w oparciu o analizę lokalnej
sytuacji społecznej i demo-
graficznej.

Nadany został statut Sa-
modzielnemu Zespołowi Pu-
blicznych Zakładów Lecznic-
twa Otwartego w Piasecznie.

Pełny protokół z sesji
Rady Miejskiej oraz uchwały
dostępne są na stronie inter-
netowej www.piaseczno.eu.

Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 20 18 kwietnia 2012 r.

Zgodnie z obietnicami od 
1 maja na terenie Piaseczna
funkcjonują 4 nowe hot-
spoty, umożliwiające miesz-
kańcom bezpłatny dostęp
do Internetu. 

Surfować po Internecie, odbie-
rać pocztę czy czatować można na
placu Piłsudskiego, skwerze Kisiela,
parkingu i części Parku Miejskiego
(od ul. Zgody) oraz wokół dworca
kolejowego w Piasecznie.

Aby swobodnie skorzystać 
z Internetu, wystarczy za po-
mocą urządzenia, takiego jak lap-
top, notebook czy telefon komór-
kowy, podłączyć się do Strefy
Wi-Fi Piaseczno za pomocą
usługi Wi-Fi. Podajemy imię, na-
zwisko, numer telefonu, e-mail
oraz do celów statystycznych rok
urodzenia. Wcześniej należy za-
poznać się z zamieszczonym na
stronie startowej regulaminem 
i można cieszyć się dostępem do
sieci. Ze względu na wymogi UKE
dostęp do sieci jest ograniczony,
po godzinie należy zalogować się

ponownie, nie można ściągać fil-
mów oraz wchodzić na niedo-
zwolone witryny internetowe.

Warto nadmienić, że do-
tychczas z bezprzewodowego In-
ternetu można było skorzystać
m.in. w centrach handlowych
Auchan, Fashion House oraz 
w Przystanku Kultura i Urzędzie
Miasta i Gminy. Lokalizacje te,
poza dostępem do bezprzewodo-
wej sieci, posiadają także gminne
Infokioski, umożliwiające surfo-
wanie bez własnego urządzenia.

– Teraz chcemy poznać opi-
nie mieszkańców dotyczące dzia-
łania nowych punktów dostępu
oraz oczekiwania dotyczące in-
nych lokalizacji. Jeśli pojawią się
propozycje dotyczące innych lo-
kalizacji, będziemy rozwijać bez-
przewodowy Internet w Piasecz-
nie – zapewnia Arkadiusz Strzy-
żewski, odpowiedzialny za uru-
chomienie Strefy Wi-Fi.

Wszystkie informacje doty-
czące bezpłatnych punktów do-
stępu na terenie Piaseczna znaj-

dują się na prawym pasku
strony www.piaseczno.eu. Pod-
mioty działalności gospodar-
czej, które także świadczą
usługę bezpłatnych Wi-Fi pro-
simy o zgłaszanie lokalizacji do
spisu bezpłatnych punktów do-
stępu, który chcemy stworzyć 
i aktualizować, dając tym sa-
mym naszym mieszkańcom
możliwość jak najłatwiejszego
skorzystania z dostępu do sieci.

Wszystkie miejsca Strefy
Wi-Fi Piaseczno posiadają ozna-
kowanie ułatwiające ich lokaliza-
cję. Jest to 35 granatowo-białych
tabliczek, które zostały zainsta-
lowane na miejskich latarniach
oraz znakach informacyjnych.     

STREFA Wi-Fi PIASECZNO już działa

Pierwsze posiedzenie nowo
wybranej Młodzieżowej Rady
Gminy Piaseczno odbyło się
21 maja w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy przy
ul. Kościuszki 5.

W wyniku kwietniowych
wyborów przeprowadzonych 
w piaseczyńskich szkołach do
Młodzieżowej Rady Gminy wy-
brane zostały następujące osoby:

• z Okręgu nr 1 – Gimnazjum 
w Zalesiu Górnym, ul. Białej
Brzozy 3 - PLUTA PIOTR

• z Okręgu nr 2 – Gimnazjum 
w Chylicach, ul. Dworska 2 -
BERNATOWICZ PAWEŁ

• z Okręgu nr 3 – Gimnazjum 
w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 -
NIZIŃSKI PAWEŁ ROBERT

• z Okręgu nr 4 – Gimnazjum 
w Józefosławiu, ul. Kameralna
11 - MARZANTOWICZ JAN

• z Okręgu nr 5 – Gimnazjum Nr
4 w Piasecznie, ul. Główna 50 -
ZIELIŃSKI KAROL

• z Okręgu nr 6 – Zespół Szkół
RCKU im. Plater-Zyberkówny,
ul. Chyliczkowska 20 - ŚWIĄTEK
PAULINA

• z Okręgu nr 7 – Zespół Szkół Nr
1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10
oraz z Okręgu nr 8 – Prywatne
Gimnazjum Nr 2 i Prywatne Li-
ceum Nr 1 w Piasecznie, ul. Zie-
lona 14 - wybory nie odbyły się

• z Okręgu nr 9 – Zespół Szkół Nr
2 im. E. Plater, al. Brzóz 26 - IWAN
MICHAŁ, LENARD MATEUSZ

• z Okręgu nr 10 – Gimnazjum
w Złotokłosie, ul. Traugutta 10 -
BARANOWSKA DOMINIKA

• z Okręgu nr 11 – Gimnazjum
Nr 2 w Piasecznie, al. Kalin 30 -
BĄK MARCIN, TOKAJ MARTA

• z Okręgu nr 12 – Liceum Ogól-
nokształcące w Piasecznie, ul.
Chyliczkowska 17 -  BARCIK MAK-
SYMILIAN, MARCZAK MAŁGO-
RZATA, SOBIEGRAJ DOMINIKA

• z Okręgu nr 13 – Gimnazjum
Nr 1 w Piasecznie, ul. Sikorskiego
20 - FILIPIUK MICHAŁ, RYBIŃ-
SKA OLGA, SEGER ARKADIUS   

O terminach posiedzeń i pra-
cach Młodzieżowej Rady Gminy
będziemy informować na stronie
www. bip.piaseczno.eu. *

Młodzieżowa Rada Gminy
wybrana!
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Sprawozdanie z pracy burmistrza

14 marca - 16 maja 2012 r. 2012

Na początku każdej sesji
Rady Miejskiej burmistrz
przedstawia radnym spra-
wozdanie z pracy pomiędzy
sesjami Rady. Poniżej przed-
stawiamy zarys najważniej-
szych spraw i problemów,
którymi burmistrz i kierow-
nictwo zajmowali się od 14
marca do 16 maja 2012 r.

Burmistrz zatwierdził
przetargi na:
• wykonanie podbudowy
tłuczniem dróg na terenie
gminy Piaseczno, wykonawca:
firma Budownictwo Drogowe
„Jarpol” SA z Warszawy;
• zakup i dostawę mate-
riału do remontu dróg, wy-
konawca: Cermat-Prodbet
Sp. z o.o. z Prac Dużych;
• prowadzenie punktów zbiórki
odpadów segregowanych
oraz ulegających biodegra-
dacji na terenie gminy Pia-
seczno, wykonawca: PUK Sita
Piaseczno Sp. z o.o. oraz Sita
Polska Sp. z o.o. za cenę za
obsługę punktu zbiórki odpa-
dów 1 291,50 zł za jeden punkt,
za zagospodarowanie odpa-
dów 167,40 zł za tonę;
• remont istniejącej pod-
budowy i ułożenie nakładki
asfaltowej na ul. Derdow-
skiego w Piasecznie, wyko-
nawca: firma „Mabau Pol-
ska” Sp. z o.o. z Szymanowa
za cenę 270 599,98 zł brutto;
• remont istniejącej podbu-
dowy poprzez ułożenie na-
wierzchni asfaltowej na ul.
Księcia Józefa w Piasecznie,
wykonawca: firma „Mabau
Polska” Sp. z o.o. z Szyma-
nowa za cenę 196 799,98 zł;
• eksploatację rowów, stu-
dzienek, sieci odwodnienio-
wej na terenie miasta i gminy
Piaseczno, wykonawca: część I
– firma „Hydrodom” Ireneusz
Getka z Tarnowa, część II –
Związek Spółek Wodnych 
w Piasecznie;
• budowę boisk szkolnych 
o sztucznej nawierzchni
wraz z odwodnieniem na
terenie Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Chylicach, wy-
konawca: firma „Gardenia
Sport” Sp. z o.o. z War-
szawy za cenę 454 014,70 zł;
• konserwację rowów od-
wodnieniowych i przydroż-
nych na terenie gminy Pia-
seczno, wykonawca: Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.;
• opracowanie koncepcji od-
wodnienia w obszarze dróg 
i ich zlewni na terenie miasta

i gminy Piaseczno, wyko-
nawca: firma MGGP SA z Tar-
nowa za cenę 793 350,00 zł;
• odbiór wraz z załadun-
kiem, transport i unieszko-
dliwienie płyt azbestowo-
-cementowych oraz rur
azbestowo-cementowych
pochodzących z obiektów
należących do osób fizycz-
nych i nieprzeznaczonych
do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej z terenu
gminy Piaseczno, wyko-
nawca: Zakład Instalacji Sa-
nitarnych z Radziejowa za
cenę za 1 tonę 258,12 zł;
• przebudowę ul. Lotników
i Saperów na odcinku ul.
Poniatowskiego – ul. Dwor-
cowa w Piasecznie, wyko-
nawca: firma „Fal-Bruk”
B.B.Z. Falenta sp. j. z War-
szawy za cenę 653 794,83 zł;
• zakup energii elektrycznej,
wykonawca: firma „Energa
Obrót” SA Gdańsk za cenę 
1 023 856,94 zł;
• usługę asysty technicznej 
i konserwacji oprogramo-
wania użytkowego Zintegro-
wanego Systemu Wspoma-
gania Miastem – System
OTAGO, wykonawca: Zakład
Usług Informatycznych OTAGO
Sp. z o.o. z Gdańska za cenę
385 767,36 brutto za całość
zamówienia oraz 968 zł netto
miesięcznie za program;
• usuwanie awarii sieci
drenarskich i odwodnie-
niowych na terenie gminy
Piaseczno, wykonawca:
część I – firma „Hydrodom”
Ireneusz Getka z Tarnowa,
część II – Związek Spółek
Wodnych w Piasecznie;
• wykonanie nakładki asfal-
towej na ul. Mokrej w Hen-
rykowie Uroczu, wyko-
nawca: firma „Fal-Bruk”
B.B.Z. Falenta sp. j. z War-
szawy za cenę 366 000,00 zł;
• wykonanie nakładki asfal-
towej na ul. Płaczącej Wierzby
w Woli Gołkowskiej, wyko-
nawca: firma „Fal-Bruk”
B.B.Z. Falenta sp. j. z War-
szawy za cenę 326 000,00 zł.

Burmistrz ogłosił prze-
targi na:
• wykonanie przebudowy
ul. Kauna na odcinku od ul.
Staszica do ul. Żeromskiego
w Piasecznie;
• wykonanie nakładki asfal-
towej na ul. Piaskowej w Chy-
licach;
• wykonanie remontu na-
wierzchni na ul. Generała
Zajączka w Gołkowie;

• wykonanie remontu
chodnika – ścieżki rowero-
wej w Żabieńcu;
• wykonanie nakładki asfal-
towej na istniejącej podbu-
dowie na ul. Promiennej 
w Zalesiu Górnym;
• wykonanie remontu na-
wierzchni asfaltowej na
skrzyżowaniach przy ul. Le-
śnej w Zalesiu Górnym;
• zorganizowanie kolonii
dla dzieci i młodzieży ze
szkół podstawowych i gim-
nazjum oraz obozu języko-
wego (j. angielski) dla mło-
dzieży z liceum z terenu
gminy Piaseczno;
• oznakowanie pionowe,
poziome i budowę progów
zwalniających na terenie
gminy Piaseczno;
• wykonanie podbudowy 
i nakładki asfaltowej na ul.
Leśnych Boginek w Zalesiu
Górnym;
• utrzymanie i konserwację
zieleni na terenie miasta 
i gminy Piaseczno;
• konserwację kanału Je-
ziorki na terenie gminy Pia-
seczno;
• konserwację Kanału Pia-
seczyńskiego na terenie
gminy Piaseczno;
• budowę skate parku przy
ul. Okulickiego w Piasecznie.

Burmistrz unieważnił
przetarg na:
• zakup materiałów biuro-
wych wraz z dostawą dla
Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno i jednostek organi-
zacyjnych.

W tym okresie bur-
mistrz zajmował się bieżą-
cymi sprawami, m.in. od-
były się następujące spo-
tkania i wydarzenia z udzia-
łem burmistrza:
15 marca – udział wraz 
z dyrektorami szkół pu-
blicznych w prezentacji au-
dytu Instytutu Zarządzania
w Edukacji VULCAN;
16 marca – uroczyste wrę-
czenie nagród dla laureatów
konkursu „Policjanci są wśród
nas” zorganizowanego przez
Wydział Prewencji Komendy
Stołecznej Policji, Kuratorium
Oświaty w Warszawie i Biuro
Edukacji Urzędu m.st. War-
szawy, które odbyło się w Ze-
spole Szkół Publicznych 
w Gołkowie;
17 marca – spotkanie 
z członkami Związku Sybi-
raków, które odbyło się 
w Przystanku Kultura;
20 marca – zebranie za-

rządu Miejsko-Gminnego
Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP;
21 marca – udział w uroczy-
stym otwarciu boiska Orlik
w Prażmowie;
22 marca – audycja w Radiu
Kolor;
23 marca
– spotkanie z przedstawi-
cielami sieci sklepów Tesco;
– posiedzenie Rady Sportu
i Komisji Sportu;
– spotkania wielkanocne 
z członkami Piaseczyńskiego
Klubu Kobiet po Mastektomii
„Amazonki” oraz z członkami
Stowarzyszenia Prywatnych
Właścicieli Nieruchomości;
– wernisaż wystawy prac 
p. Grendusa pod nazwą
„Piaseczno w obrazach”;
– zebranie z sołtysami z te-
renu gminy Piaseczno;
24 marca
– wizyta na Turnieju Maszyn
Wodnych zorganizowanym
przez Piaseczyńską Funda-
cję Ekologiczną;
– uroczyste otwarcie budynku
sołeckiego w Szczakach;
26 marca – spotkania wiel-
kanocne: z członkami Pol-
skiego Związku Niewido-
mych, z członkami Stowa-
rzyszenia Kobiet Ziemi Pia-
seczyńskiej oraz w Cechu
Rzemiosł Różnych;
27 marca
– spotkania wielkanocne 
z członkami Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwali-
dów oraz w Starostwie Po-
wiatowym;
– spotkanie z burmistrzem
gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie kanalizacji;
29 marca
– spotkanie z Ambasado-
rem Kazachstanu w Gimna-
zjum Nr 2;
– udział w spotkaniach wiel-
kanocnych z członkami Zwią-
zku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych oraz z
członkami Koła Gospodyń
Wiejskich ze Złotokłosu;
3 kwietnia
– spotkanie wielkanocne
w Komendzie Powiatowej
Policji;
– zebranie zarządu Powia-
towego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP;
4 kwietnia – zebranie wspól-
ników spółki PCU Piaseczno;
10 kwietnia – spotkanie 
z wójtem gminy Prażmów;
11 kwietnia – spotkanie 
z burmistrzem dzielnicy Ur-
synów w sprawie przyszło-
ści Józefosławia i Julianowa;

12 kwietnia – zebranie
wiejskie w Mieszkowie, na
którym dokonano wyboru
sołtysa i rady sołeckiej;
13 kwietnia – spotkanie z po-
słem Parlamentu Europej-
skiego, p. Jackiem Zalewskim,
które odbyło się w Zespole
Szkół Publicznych w Gołkowie;
16 kwietnia – zebranie
wiejskie w Bąkówce, na
którym dokonano wyboru
sołtysa i rady sołeckiej;
17 kwietnia
– konferencja w Starostwie
Powiatowym na temat
profilaktyki zdrowotnej;
– wręczenie nagród laure-
atom konkursu matema-
tycznego;
– zebranie wiejskie w Bogat-
kach, na którym dokonano
wyboru nowej rady sołeckiej;
18 kwietnia – spotkanie 
z Podsekretarzem Stanu 
z Ministerstwa Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, p. A. Masselem;
19 kwietnia
– posiedzenie Rady Społecznej
Samodzielnego Zespołu Pu-
blicznych Zakładów Lecznic-
twa Otwartego w Piasecznie;
– Piaseczyński Sejmik
Sportowy;
– zebranie wiejskie w Bo-
browcu, na którym doko-
nano wyboru sołtysa i rady
sołeckiej;
20 kwietnia
– spotkanie z naczelnikiem
Urzędu Skarbowego w Pia-
secznie;
– wybory sołtysa i rady so-
łeckiej w Głoskowie-Letnisku;
23 kwietnia
– wizyta na VII Piaseczyńskim
Festiwalu Piosenki Angielskiej;
– zebranie wyborcze w so-
łectwie Głosków wieś;
24 kwietnia
– wizyta w Sejmie RP na za-
proszenie p. poseł Jadwigi
Zakrzewskiej;
– spotkanie z przedstawi-
cielami rad rodziców;
– zebranie wyborcze w An-
toninowie-Kuleszówce;
25 kwietnia – zebranie wy-
borcze w sołectwie Łbiska;
26 kwietnia
– koncert przedszkolaków 
w Centrum Kultury w Pia-
secznie;
– udział w zebraniu wybor-
czym w Runowie;
27 kwietnia
– spotkanie w Starostwie
Powiatowym z doradcami
metodycznymi;
– spotkanie z zarządem KS
Piaseczno;

– zebranie wyborcze w Wól-
ce Prackiej;
28 kwietnia – udział w im-
prezie „Eko i trendy” pro-
mującej zbiórkę makulatury;
7 maja – konferencja zorga-
nizowana przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego na
temat finansowania ochrony
zdrowia, partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego;
8 maja – zebranie wybor-
cze w Robercinie;
9 maja
– spotkanie z Wicemarszał-
kiem Województwa Mazo-
wieckiego p. Strzałkowskim
w sprawie zadań inwesty-
cyjnych w drogach woje-
wódzkich, propozycji ulo-
kowania spalarni śmieci na
terenie gminy Piaseczno;
– zebranie wyborcze w Pasz-
kówce;
10 maja
– wywiad w Radiu Kolor na
temat oświaty;
– spotkanie z przedstawi-
cielami KS Piaseczno 
i UMKS Piaseczno w sprawie
finansowania młodzieżowej
piłki nożnej;
– zebranie wyborcze w Woli
Gołkowskiej;
11 maja – zebranie Wspólni-
ków Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Pia-
secznie, na którym przyjęto
sprawozdanie finansowe;
12 maja – obchody Dnia
Strażaka w Jagarzewie;
15 maja – zebranie wybor-
cze w Henrykowie Uroczu.

Burmistrz w każdym
tygodniu organizuje po-
siedzenia Kierownictwa
Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno, na których oma-
wiane są bieżące sprawy
gminy, współpracuje też 
z organami Rady Miejskiej
oraz bierze udział w posie-
dzeniach problemowych
komisji Rady Miejskiej.

Burmistrz na bieżąco
rozpatruje wnioski o roz-
łożenie na raty czynszów
dzierżawnych i przedłuże-
nie umów dzierżaw oraz
wnioski osób fizycznych 
i podmiotów gospodar-
czych o umorzenie lub roz-
łożenie na raty należności
podatkowych, pozwolenia
na sprzedaż alkoholu itp.

Burmistrz przyjmuje 
interesantów w każdy

poniedziałek po uprzed-
nim umówieniu spotka-

nia. Tel.: 22 701 75 88.

W związku z tym, że na pierw-
szych zebraniach sołeckich 
w Kamionce, Gołkowie i  Jesówce
nie dokonano wyboru sołtysów
i rad sołeckich, Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno zarządził po-
nowne wybory organów tych
sołectw zgodnie z poniższym
harmonogramem:
1. Sołectwo KAMIONKA – 

w dniu 24 maja 2012 r. o godz.
20.00 w Zespole Szkół Publicz-
nych w Gołkowie.
2. Sołectwo GOŁKÓW – w dniu
31 maja 2012 r. o godz. 19.00 
w świetlicy w Gołkowie.
3. Sołectwo JESÓWKA – w dniu
31 maja 2012 r. o godz. 19.00 
w Szkole Podstawowej w Zale-
siu Górnym *

Urząd Miasta i Gminy urucho-
mił na swojej stronie interneto-
wej łatwy w obsłudze formularz
zgłoszenia usterki drogowej.

Formularz znajduje się 
w dziale „Komunikacja” na stro-
nie www.piaseczno.eu. Każdy,
kto zauważy niebezpieczną dla
ruchu drogowego dziurę w dro-
dze, dzięki formularzowi może

podać jej lokalizację, zaznaczyć
dokładne położenie na mapie,
a także wgrać zdjęcie prezen-
tujące usterkę. Zgłoszenie tra-
fia bezpośrednio do osoby zaj-
mującej się utrzymaniem dróg
gminnych. Nowy sposób komu-
nikacji z urzędem znacznie
przyśpieszy konkretne działania
w terenie. *

Wybory sołtysów Zgłoś usterkę drogową
Urząd Miasta i Gminy Pia-
seczno sprzeda samochód oso-
bowy Skoda Fabia 1,4; KOMBI,
dopuszczalna masa całkowita
1610 kg, rok produkcji 2004, nr
rejestracyjny WPI 21PT, prze-
bieg 129 000 km. Szacunkowa
wartość 7500,00 brutto. 

Oferty w zamkniętej ko-
percie należy składać w kance-

larii Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno do 1 czerwca 2012 r. 
W drodze konkursu zostanie wy-
brana najkorzystniejsza oferta.

Dodatkowe informacje

można uzyskać pod nume-

rem telefonu: 22 701 75 75.

Zachęcamy do składania
ofert kupna.                                     *

Sprzedaż samochodu
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Przyszłość Józefosławia i Julianowa

Modna okolica
Problem niedoinwestowania
najbardziej zurbanizowanych
miejscowości w gminie Pia-
seczno dostrzegany był od kilku
lat, jednak dopiero w tej kaden-
cji burmistrz i radni podjęli zde-
cydowane działania mające na
celu poprawę jakości życia na
osiedlach w północnej części
naszej gminy. Doskonała lokali-
zacja pomiędzy Warszawą, La-
sem Kabackim, Konstancinem
a usługową częścią Piaseczna
sprawiała i sprawia, że jak
grzyby po deszczu powstawały
w tym rejonie nowe, wygodne
osiedla. W ślad za boomem in-
westycyjnym nie szła jednak
niestety budowa infrastruktury,
ponieważ krótkowzroczna poli-
tyka planowania przestrzen-
nego po prostu nie przewidziała
na nią miejsca. Właśnie brak
otwartych terenów i wąskie
gardła pomiędzy osiedlami to
dziś główna bolączka przy pla-
nowaniu i projektowaniu dróg,
skwerów, parków czy infra-
struktury społecznej. Często
aby pozyskać niezbędny pod in-
westycje grunt, gmina musi
słono płacić lub wręcz w ra-
mach specustawy wywłaszczać
właścicieli, którzy nie chcą go
odsprzedać. Tak było choćby 
z kluczową dla tego rejonu ul. Ju-
lianowską, gdzie już wkrótce po-
wstaną chodniki i ścieżka rowe-
rowa. Inwestycji planowanych
na tym obszarze jest jednak
znacznie więcej. W ciągu naj-
bliższych trzech lat kosztem 20
mln zł oprócz dróg rozbudo-
wana będzie też m.in. szkoła.
Można śmiało powiedzieć, że 
w końcu inwestycje w Józefo-
sławiu i Julianowie zaczynają
być proporcjonalne do tempa
rozwoju. A trzeba wziąć pod
uwagę, że z miejscowości tych,
poza Piasecznem, pochodzi naj-
więcej w całej gminie docho-
dów z podatków. Jednocześnie
konieczne jest zachowanie rów-
nowagi przy podziale środków
inwestycyjnych pomiędzy od
lat czekających mieszkańców
„starej” części Piaseczna a no-
wymi dynamicznie rozwijają-
cymi się obszarami.

Pomysł na odłączenie –
polityczna manipulacja

Pomysł na przyłączenie Jó-
zefosławia i Julianowa do Ursy-
nowa pojawił się nie wiadomo
skąd. Niby jakaś internetowa
ankieta, niby prywatne roz-
mowy burmistrza Ursynowa ze
swoimi kolegami z Józefosławia,
ale kiedy zapytać postronnych
przechodniów, radnych z tego
terenu, rodziców w szkole, rady
sołeckie Józefosławia i Julia-
nowa, to entuzjastów tego po-
mysłu trudno jest namierzyć.
Faktem jest, że z tematem ujaw-
nił się burmistrz Ursynowa,
który powołując się na głos
mieszkańców, roztaczał w me-
diach wizje przyłączenia miej-
scowości do Warszawy. Doszło
nawet do otwartego spotkania
w formie minidebaty pomiędzy
burmistrzem Piaseczna a Ursy-
nowa. Zawiedli się ci, którzy
oczekiwali od burmistrza war-
szawskiej dzielnicy jakichś kon-
kretów. Jedyne, co mógł obiecać,
to „krew, pot i łzy”, choć prze-
konywał, że jest w stanie zara-
zić pomysłem władze stolicy.

Zdziwienie ratusza
Na spotkaniu w starostwie

mieszkańcy zarzucali burmi-
strzowi Guziałowi brak jakiego-
kolwiek umocowania do prowa-
dzenia rozmów w imieniu
Warszawy. Burmistrz Ursy-
nowa bagatelizował to, argu-
mentując, że stolica na pewno
będzie zainteresowana posze-
rzeniem swoich granic. Szybko
jednak zmienił swoją retorykę,
kiedy dwa tygodnie po spotka-
niu jako jedyny spośród burmi-
strzów dzielnic nie dostał pre-
mii kwartalnej od Prezydent
Warszawy, m.in. za łamanie we-
wnętrznych procedur i podej-
mowanie tematu Józefosławia
bez konsultacji z władzami sto-
licy. Utyskiwanie na stronni-
czość Pani Prezydent, na man-
kamenty ustawy warszawskiej,
na słabą pozycję dzielnic 
w strukturach stolicy nie idzie
w parze z roztaczanymi wi-
zjami szczęśliwych mieszkań-
ców Józefosławia i Julianowa 
w ramach warszawskiej dziel-

nicy. Wystarczy spojrzeć w bu-
dżety i poznać statystyki, by nie
mieć złudzeń, kto może zaofe-
rować mieszkańcom więcej:
dzielnica Ursynów czy gmina
Piaseczno.

Nieodpowiedni moment na
akademickie rozważania

– Nie obawiam się konfron-
tacji czy społecznych konsulta-
cji, obawiam się jątrzenia – prze-
konuje burmistrz Piaseczna
Zdzisław Lis. – Nasze zaangażo-
wanie w procesy inwestycyjne
w Józefosławiu i Julianowie
wkracza w przełomową fazę,
mamy zabezpieczone środki 
w tegorocznym budżecie oraz
wieloletniej prognozie inwesty-
cyjnej. Akademickie debaty 
i rozważania o odłączeniu miej-
scowości nie sprzyjają atmosfe-
rze zarówno w Radzie Miejskiej,
złożonej z przedstawicieli róż-

nych miejscowości, jak i wśród
mieszkańców – uważa bur-
mistrz. – Biorę pełną odpowie-
dzialność za swoje słowa, obiet-
nice i działania, z których rozliczą
mnie mieszkańcy, dlatego tru-
dno mi poważnie konfrontować
się z kimś, kto jedynie rzuca po-
pulistyczne hasła, dystansując
się od odpowiedzialności.

Świadomość tego, że w zwią-
zku z powstałym medialnym
zamieszaniem może się obniżyć
motywacja osób decydujących
o milionach złotych inwestowa-
nych w tereny, które ktoś
chciałby od gminy odłączyć,
mają sami mieszkańcy obu
miejscowości. Dali temu wyraz
podczas walnych zebrań miesz-
kańców Józefosławia i Julia-
nowa, gdzie podjęto uchwały 
z prośbą o zaniechanie przez
władze Piaseczna jakichkolwiek
rozmów w sprawie odłączenia
ich miejscowości. – Dla mnie te-
mat wydaje się zamknięty 
– komentuje te wydarzenia bur-
mistrz Zdzisław Lis.

Proces inwestycyjny
Zarówno władze gminy, jak

i Rada Miejska są zgodni, że ob-
szar Józefosławia i Julianowa był

przez lata niedoinwestowany 
i wymaga nakładów finanso-
wych. Obecne działania zmie-
rzające do uzupełnienia niezbęd-
nej infrastruktury technicznej 
i społecznej nie są jednak w żad-
nym stopniu związane z medial-
nym zamieszaniem wokół tych
miejscowości. – Nie chciałbym,
aby powstało mylne wrażenie,
że nasze planowane inwestycje
są wynikiem nacisków czy presji
– podkreśla burmistrz Zdzisław
Lis. – Robimy dokładnie to, co za-
planowaliśmy w budżecie i wie-
loletniej prognozie, i nie ma to
nic wspólnego ze sztucznie wy-
wołanym tematem odłączenia
tych miejscowości od gminy. 
W tym roku na inwestycje dla Jó-
zefosławia i Julianowa gmina
przeznacza 7,4 mln zł. Kolejne 20
mln zł są zarezerwowane w pro-
gnozie na lata 2013–2015.

Po pierwsze: drogi
Zły układ komunikacyjny

oraz słaba jakość nawierzchni
dróg to główna bolączka miesz-
kańców Józefosławia i Julia-
nowa. Na tym gęsto zaludnio-
nym obszarze brakuje przede
wszystkim chodników i dróg łą-
czących główne arterie. Nie-
rzadko aby dostać się na sąsied-
nią ulicę, trzeba objechać całą
miejscowość dookoła. W najbliż-
szym czasie planowane są jed-
nak kluczowe inwestycje, które
poprawią tę sytuację:
• Ul. Julianowska – jesienią roz-
pocznie się budowa chodników,
ścieżki rowerowej, oświetlenia
oraz odwodnienia na całej dłu-
gości od ul. Przesmyckiego 
w Piasecznie do ul. Kameralnej
w Józefosławiu. Inwestycja, któ-
rej koszt szacowany jest na 4,7
mln zł, powinna zakończyć się
we wrześniu 2013 r.
• Ul. Geodetów – na jej przebu-
dowę przewidziane jest 5 mln zł,
jednak przystąpienie do projek-
towania nastąpi po opracowaniu
koncepcji odwodnienia dla całej
gminy. Realizacja inwestycji prze-
widziana jest na lata 2014–2015.

• Ul. XXI wieku – budowa jezdni
asfaltowej, chodników z kostki
brukowej, odwodnienia i oświe-
tlenia od ul. Julianowskiej do ul.
Wilanowskiej rozpocznie się w
lipcu, a zakończy w listopadzie
2012 r. Koszt – 1,8 mln zł.
• Ul. Cyraneczki – jest to inwe-
stycja realizowana przez po-
wiat, do której gmina w tym
roku dopłaca 1,8 mln zł. Obecnie
powiat jest na etapie kończenia
opracowywania dokumentacji.
Gmina w ramach przewidzia-
nego porozumienia pokryje
koszty przebudowy na odcinku
od ul. Ogrodowej do ul. Wila-
nowskiej. Całkowity koszt prze-
budowy ul. Cyraneczki to po-
nad 7 mln zł.
• Ul. Pastelowa – wykonanie
jezdni asfaltowej, chodników 
z kostki brukowej, odwodnienia
i oświetlenia na odcinku od 
ul. Wilanowskiej do ul. Słoneczny
Sad kosztować ma 846 tys. zł, 
a realizacja przewidziana jest 
w 2013 r.
• Ul. Komety – od sierpnia do
grudnia 2012 r. potrwa wykona-
nie jezdni asfaltowej, chodni-
ków z kostki brukowej, odwod-
nienia i oświetlenia za cenę 600
tys. zł.
• Ul. Kombatantów – w tym
roku wykonane zostanie oświe-
tlenie ulicy.

Konserwacja kanału 
Jeziorki

Na początku roku gmina za-
warła porozumienie z Woje-
wódzkim Zarządem Melioracji 
i Urządzeń Wodnych. Gmina zo-
bowiązała się w ciągu roku do
dwukrotnej konserwacji kanału
polegającej na wykoszeniu i od-
muleniu koryta rzeki. W budże-
cie zarezerwowano na ten cel
100 tys. zł. Ogłoszony został już
przetarg, który pod koniec maja
wyłoni wykonawcę prac. Opra-
cowywana jest też koncepcja
odwodnienia dla całej gminy, na
podstawie której podejmowane
będą działania w poszczegól-
nych rejonach. Od dwóch lat

gmina na modernizację sys-
temu odwodnień przeznacza
ponad 4 mln zł rocznie.

Komunikacja publiczna
Od 2009 r. Józefosław i Julia-

nów obsługuje autobus 739. Od
tego czasu zwiększyła się czę-
stotliwość jego kursów. Ostatnio
w reakcji na wynik ankiety in-
ternetowej dołożony został do-
datkowy kurs w godzinach po-
rannego szczytu. Do końca maja
przy współpracy z Zarządem
Transportu Miejskiego opraco-
wana zostanie koncepcja komu-
nikacji na terenie obu miejsco-
wości. Na jej podstawie zostaną
sformułowane wnioski do przy-
szłorocznego budżetu.

Rozpatrzona zostanie moż-
liwość uruchomienia linii we-
wnętrznej oraz wprowadzenia
autobusów przegubowych. Aby
jednak większe autobusy mogły
kursować, potrzebna jest prze-
budowa dwóch skrzyżowań.
Gmina planuje zmodernizować
skrzyżowanie ulic Wilanowskiej
i Kameralnej, zaś przebudowa
ul. Geodetów z ul. Wilanowską
prowadzona ma być we współ-
pracy ze sklepem Piotr i Paweł.

Plac zabaw
Jeszcze na tegoroczne wa-

kacje uruchomiony zostanie
długo oczekiwany przez naj-
młodszych plac zabaw w Józe-
fosławiu. Ogólnodostępny dla
mieszkańców ogródek jorda-
nowski powstanie na terenie
szkoły prawdopodobnie jeszcze
w czerwcu. W ramach placu za-
baw planuje się wyodrębnienie
dwóch przestrzeni i ustawienie
jedenastu różnych urządzeń 
i atrakcji – zarówno dla dzieci
małych, jak i starszych. Teren
będzie zamykany po godz. 21.
Całkowity koszt budowy placu to
ok. 120 tys. zł, z czego  60 tys. zł
przeznacza gmina. Pozostała
kwota pokryta zostanie z fun-
duszy sołectwa oraz Rady Ro-
dziców przy Zespole Szkół w Jó-
zefosławiu.

Nadrabianie zaległości
Jeszcze kilkanaście lat temu były tam łąki i pola. Dziś 
na terenie Józefosławia i Julianowa mieszka więcej osób, niż
liczą niektóre sąsiednie gminy. Nie jest prawdą, że gmina nie 
inwestowała w tych miejscowościach, ale faktem jest, że skala
tych inwestycji nie była proporcjonalna do dynamicznych
zmian zachodzących na tym obszarze

Na całej długości ul. Julianowskiej powstanie ścieżka rowerowa, chodnik i nowe oświetlenie
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

W Józefosławiu 
i Julianowie zamel-

dowanych jest 

8000
mieszkańców

(faktycznie 
na terenie tym

mieszka kilkanaście
tysięcy osób)



Budowa ruszy 
w przyszłym roku

Szczegółowy projekt archi-
tektoniczno-budowlany będzie
gotowy do końca lipca, a pozwo-
lenie na budowę powinniśmy
uzyskać jeszcze w tym roku.
Prace budowlane powinny ru-
szyć już wiosną przyszłego
roku. Józefosław i Julianów roz-
wijają się tak dynamicznie, że
konieczna jest rozbudowa wy-
budowanej przed kilkoma laty
szkoły. Chcemy, aby dzieci
miały zapewnione odpowiednie
warunki do nauki i zajęć spor-
towych.

Powiększenie szkoły
Obecnie powierzchnia zabu-

dowy istniejącej szkoły wynosi
ok. 4 tys. mkw. Planowane przed-
sięwzięcie zakłada wybudowanie
nowego skrzydła z salami dydak-
tycznymi i halą sportową o łącz-
nej powierzchni 2,7 tys. mkw. Jest
to zatem powiększenie istnieją-
cego budynku o ok. 67 %.

Hala i trzy małe sale 
gimnastyczne

Projektowany budynek sali
gimnastycznej mieści w sobie
obok hali głównej jeszcze trzy
mniejsze sale gimnastyczne 
o powierzchni ok. 80 mkw.
każda. Jedna z nich będzie do-
stosowana do ćwiczeń dla osób
niepełnosprawnych. Pozostałe
dwie sale będą przeznaczone do
ćwiczeń fitness oraz ćwiczeń
korekcyjno-kompensacyjnych.
Obok małych sal przewiduje się
usytuowanie zaplecza socjal-
nego i sanitariaty.

Hala główna
W hali głównej zaprojekto-

wano boisko do siatkówki, ko-
szykówki i piłki ręcznej. Obok
boisk wzdłuż dłuższego boku

hali oraz na antresoli usytu-
owane będą trybuny, które łącz-
nie będą mogły pomieścić 140
osób. Na parterze przewidziano
siedziska składane, zaś na antre-
soli siedziska stałe. W hali głów-
nej przewiduje się zamontowa-
nie dwóch kurtyn przesu-
wanych elektrycznie, wydziela-
jących trzy sektory umożliwia-
jące jednoczesne prowadzenie
zajęć wychowania fizycznego. 
W budynku zostaną zamonto-
wane również elektroniczna ta-
blica wyników oraz system na-
głośnieniowy. Na głównym
boisku przewidziano ustawienie
koszy do koszykówki z możliwo-
ścią regulacji wysokości oraz za-

projektowano specjalne otwory
do montażu słupków do siat-
kówki i tenisa ziemnego. Do hali
prowadzą trzy wejścia, z czego
dwa przewiduje się jako wyjścia
ewakuacyjne. Główne wejście
do hali, dostosowane do obsługi
osób niepełnosprawnych, stano-
wiące główne wejście dla
uczniów Gimnazjum, usytu-
owane zostało od strony pół-

nocno-zachodniej. Podczas orga-
nizowania imprez sporto- wych
będzie ono głównym wejściem
do hali. W związku z tym w ko-
rytarzu przewidziano ustawie-
nie witryny wydzielającej strefę
publiczną. W pobliżu wejścia za-
projektowano portiernię i zespół
szatni wraz z sanitariatami. Ele-
wacja nowej hali zostanie wyko-
nana tynkiem silikatowym 
o podwyższonej odpor- ności na
zabrudzenia oraz zabezpieczona
zostanie przed graffiti do wyso-
kości dwóch metrów.

Nowe sale dla Gimnazjum
Nowy budynek będzie po-

łączony ze starą częścią szkoły
łącznikiem, a na parterze i pię-
trze zostaną zamontowane
drzwi zapewniające swobodną
komunikację. W nowej części
szkoły na piętrach nad małymi
salami gimnastycznymi zapro-
jektowano sanitariaty oraz
dziesięć sal dydaktycznych 

z przeznaczeniem m.in. na
pracownię biologiczną i infor-
matyczną. Nową część szkoły
wyposażono w instalację wen-
tylacji mechanicznej, a nie-
które pomieszczenia w klima-
tyzację. Obiekt został przysto-
sowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych, zaś wy-
godną komunikację pomiędzy
piętrami zapewni zaprojekto-

wana winda, również dosto-
sowana dla osób niepełno-
sprawnych.

Zagospodarowanie 
terenu

Na zewnątrz zaprojekto-
wano trzydzieści pięć miejsc
postojowych dla samochodów
osobowych, w tym trzy miejsca
dla osób niepełnosprawnych. 
W części sportowej powstanie
dodatkowo bieżnia lekkoatle-
tyczna z trzema torami oraz
bieżnia do skoku w dal. W części
przeznaczonej dla szkoły pod-
stawowej usytuowany zostanie
plac zabaw dla dzieci. Na całym
terenie szkoły wymienione 
i uzupełnione zostanie oświetle-
nie oraz dodatkowo wykonane
zostanie oświetlenie dla już ist-
niejących boisk do piłki ręcznej
oraz koszykówki. Projekt prze-
widuje również uzupełnienie
brakujących piłkochwytów.

Finansowanie
Inwestycja ujęta została 

w wieloletnim programie inwe-
stycyjnym gminy i planowana
jest na lata 2012–2015. Przy czym
w roku 2012 wykonana zostanie
tylko dokumentacja, a prace bu-
dowlane przeprowadzone będą
w latach 2013–2015. Całkowity
szacunkowy koszt rozbudowy
szkoły wyniesie blisko 12 mln zł.

Gmina wdraża program
inwestycyjny

Rozbudowa szkoły w Józefo-
sławiu jest jednym z elementów
oświatowego programu inwesty-
cyjnego, który w ciągu kilku naj-
bliższych lat może pochłonąć na-
wet 60–70 mln zł z gminnego
budżetu. Oprócz inwestycji w Jó-
zefosławiu ma zostać wybudo-
wane duże, nowoczesne cen-
trum edukacyjne ze szkołą 
w centrum Piaseczna przy 
ul. Jana Pawła II. Program obej-
muje również przeprowadzenie
modernizacji szkoły w Zalesiu
Dolnym, rozbudowę szkoły w
Zalesiu Górnym oraz dokończe-
nie rozbudowy Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 w Piasecznie.                            *
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Rozbudowa szkoły w Józefosławiu
Po konsultacjach projektantów, Rady
Rodziców i dyrekcji szkoły z burmi-
strzem wypracowano ostateczną kon-
cepcję rozbudowy Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Józefosławiu

Wizualizacja zagospodarowania terenu wokół szkoły
Grafika IKA Projekt Sp. z o.o. 

Wizualizacja rozbudowy szkoły                                                                                                                           Grafika IKA Projekt Sp. z o.o. 

Od początku maja w Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecz-
nie zainstalowany jest automatyczny defibrylator AED,
czyli aparat, który w przypadku nagłego zatrzymania
akcji serca pomaga przywrócić jego prawidłową pracę. 

Dodatkowe dwa urządzenia zostały umieszczone również
w radiowozach straży miejskiej. Urządzenie z wyglądu przy-
pomina niewielką walizkę lub laptopa, ale w środku wyposa-
żone jest w zaawansowaną elektronikę, która automatycznie
analizuje stan pacjenta i prowadzi ratownika przez wszystkie
etapy reanimacji. W kwietniu wszyscy strażnicy miejscy oraz
dwunastu urzędników przeszło pełne szkolenie z zakresu pierw-
szej pomocy przedlekarskiej z wykorzystaniem defibrylatorów
AED. Trenowano prawidłowe wykonywanie zewnętrznego ma-
sażu serca połączonego ze sztucznym oddychaniem.

Jest to pierwszy etap szkolenia strażników i urzędników,
którzy już na początku maja będą szkolić się dalej, tym razem
w udzielaniu pierwszej pomocy przy urazach. – Chcemy, aby
Urząd kojarzył się z miejscem przyjaznym i bezpiecznym.
Dbamy więc o zapewnienie najwyższych standardów obsługi 
i bezpieczeństwa osób, które do nas przychodzą – mówi sekre-
tarz Urzędu Arkadiusz Czapski.

W Urzędzie defibrylator zamontowany jest tuż przy wejściu
w specjalnej skrzynce, która w przyszłości po otwarciu auto-
matycznie powiadomi pogotowie ratunkowe o jego użyciu.
Samo urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Po jego włą-
czeniu w reanimacji – do czasu przybycia pogotowia – pomagają
komunikaty głosowe.

Według statystyk, gdy w miejscu wypadku jest defibrylator
oraz osoba, która potrafi z niego skorzystać, szanse na urato-
wanie życia poszkodowanego wzrastają nawet do 70%.

Poza Urzędem i radiowozami straży miejskiej defibrylator
jest też dostępny w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, gdzie
znajduje się urządzenie specjalnie przystosowane do ratowania
życia w warunkach basenowych.                                                              *

Defibrylator – ratunek
dla życia

Ćwiczenia praktyczne z użyciem defibrylatora                                                  
Foto T. Pawlak/URZĄD MIASTA

Wideotłumacz ułatwi komunikację osób głuchoniemych
z urzędnikami.

Z początkiem kwietnia w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno ustawione zostało urządzenie umożliwiające swo-
bodną komunikację z urzędnikami osobom głuchoniemym lub
z wadami słuchu.

Urządzenie przypomina telefon z dużym wyświetlaczem.
Po podniesieniu słuchawki łączy się przez Internet z dyplomo-
wanym tłumaczem języka migowego. Za pomocą wbudowanej
w urządzenie kamery osoba posługująca się językiem migowym
rozmawia z tłumaczem, który przekazuje słownie treść roz-
mowy urzędnikowi.

Usługa jest całkowicie bezpłatna dla klientów Urzędu, jest
dostępna on-line przez cały czas pracy Urzędu i nie wymaga
wcześniejszego umawiania. Stanowisko wyposażone w wide-
ofon jest wyraźnie oznaczone dużym czytelnym znakiem.

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej użytkownikom ję-
zyka migowego należy zapewnić „dostęp do komunikowania się
w instytucjach publicznych w ich narodowym języku migo-
wym” (2010 Brussels Declaration on Sign Language in the Euro-
pean Union).W Polsce od kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa 
o języku migowym, która ma ułatwiać osobom głuchym komu-
nikowanie się oraz zapewnić dostęp do informacji.   *

Migowy Urząd

Foto T. Pawlak/URZĄD MIASTA
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UKS Return Piaseczno na Mistrzostwach Mazowsza w Te-
nisie Stołowym zdobył aż 5 medali.

W dniach 21–22 kwietnia w Piasecznie odbyły się Indy-
widualne Mistrzostwa Mazowsza Kadetów i Juniorów 
w Tenisie Stołowym, w których udział wzięło  32 najlepszych
zawodników z całego województwa. UKS Return Piaseczno
okazał się bezkonkurencyjny w kategorii kadet, gdzie zdo-
był aż 5 medali: 2 złote, 1 srebrny i 2 brązowe.

Bezapelacyjnie najlepszym zawodnikiem okazał się re-
prezentant Polski Marek Badowski, który dla piaseczyń-
skiego klubu zdobył 2 złote medale (gra indywidualna i gra
podwójna). Awans do II ligi mężczyzn: W barażowym meczu
zawodnicy z Piaseczna zdecydowanie pokonali KS Spójnię
Warszawa. Pierwszy mecz rozegrany w Piasecznie 18 maja
zakończył się zwycięstwem gospodarzy 10:4. W rewanżu
tenisiści Returnu okazali się bezwzględni dla swoich rywali
wygrywając 10:1. Jeden z przyszłych II-ligowców, 14-letni
Marek Badowski otrzymał powołanie do reprezentacji Pol-
ski na udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski
w Cetniewie.                                                                                *

Mistrzostwa na medal

Pomiędzy styczniem 2009 r. a styczniem 2012 r. realizo-
wany był w Piasecznie europejski projekt Urb.Energy
(Efektywność energetyczna i zintegrowany rozwój miej-
ski) finansowany z funduszy unijnych Baltic Sea Region
Programme 2007–2013.

Poświęcony był on opracowaniu koncepcji finansowa-
nia modernizacji i termomodernizacji budynków oraz po-
prawy otaczającej je infrastruktury. W Piasecznie projekt
ten objął budynki wielorodzinne znajdujące się w kwartale
ulic Fabryczna, Puławska, Kusocińskiego i Wojska Polskiego.

W toku realizacji tego projektu:
• dla 26 budynków mieszkalnych znajdujących się na tym
terenie wykonane zostały aktualne audyty energetyczne 
i zarządcy tych budynków otrzymali je nieodpłatnie;
• dla całego tego obszaru opracowana została Koncepcja Zin-
tegrowanego Rozwoju Urbanistycznego oraz Koncepcja Efek-
tywnej Energetycznie Modernizacji Budynków, które zostaną
włączone do aktualizowanych strategii rozwoju miasta;
• powstało Studium Wykonalności dla docelowego projektu
pn. „Wymiana konwencjonalnych piecyków gazowych na
instalację ciepłej wody użytkowej”, które może być wyko-
rzystywane przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe
z tego obszaru dla celów pozyskania dofinansowania;
• dla wytypowanych przez zarządców 7 budynków znajdu-
jących się na tym terenie wykonana została dokumentacja
projektowo-kosztorysowa ocieplenia ścian zewnętrznych;
zarządcy tych budynków także otrzymali ją nieodpłatnie;
dokumentacja ta została wykonana dla budynków wielo-
rodzinnych znajdujących się pod następującymi adresami:
ul. Puławska 21, ul. Szkolna 6, ul. Szkolna 7, ul. Szkolna 1, 
ul. Szkolna 12, ul. Kusocińskiego 3 i ul. Kusocińskiego 5.

W budynku przy ul. Szkolnej 6 dokumentacja została
już wykorzystana, a prace termomodernizacyjne zakoń-
czyły się w listopadzie 2011 r. Dokumentuje to stosowna ta-
bliczka informacyjna umieszczona na jego ścianie. W po-
zostałych budynkach prace zaplanowano na 2012 r.

Wszystkie wyżej wymienione działania zostały sfinan-
sowane w 85% z funduszy tego unijnego projektu, a w 15%
z budżetu gminy Piaseczno.

Poza Piasecznem projekt objął  także miasta z Niemiec,
Litwy, Łotwy, Estonii i Białorusi.

Informacje o projekcie dostępne są na: www.urbenergy.eu 
Janusz Bielicki – koordynator projektu

Urb.Energy - podsumowanie
projektu

Wystartować może każdy. Zgło-
szenia należy dokonać on-line do
19 czerwca br. Bieg Natury 2012
to kolejna z cyklu imprez, któ-
rych ideą jest promocja aktyw-
nego stylu życia i edukacja leśna.
Celem tegorocznego Biegu jest
zebranie środków finansowych
na wakacyjne wyjazdy dzieci 
z domu dziecka w Zambrowie
oraz na warsztaty edukacyjne
dla dzieci z domów dziecka w Ko-
zienicach i Białowieży.

– Sukces zeszłorocznego
Biegu Natury sprawił, że w tym
roku zabraliśmy się za przygo-
towania ze zdwojoną energią!
Cieszy nas duże zainteresowa-
nie imprezą, ale największą sa-
tysfakcję dają nam uśmiech-
nięte buzie dzieciaków z do-
mów dziecka. To energia, która
pozwala pokonać nawet naj-
dłuższy z zaplanowanych na
ten rok dystansów – mówi Iza-
bela Staniszewski, prezes Pol-
skiej Fundacji Sportu i Kultury.

Bieg odbędzie się na terenie
Nadleśnictwa Chojnów, które

jest współorganizatorem im-
prezy. Uczestnicy rozpoczną ry-
walizację o godz. 10.00 na pola-
nie Zimne Doły. Najdłuższa
trasa liczy 10 km. Krótsze dy-
stanse to: 3 km, 1 km i 200 m, 
z tym że dwie ostatnie zostały
zaplanowane z myślą o dzie-
ciach i młodzieży. Patronat nad
imprezą objął Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno.

Wszystkie przygotowania
do imprezy prowadzone są
przez wolontariuszy Akcji Re-
akcji, młodzieży gimnazjalnej
pod opieką Polskiej Fundacji
Sportu i Kultury. Zgłoszenia
przyjmowane są on-line – na-
leży wypełnić formularz na
stronie internetowej www.bie-
gnatury.pl i dokonać wpłaty (30
zł dorośli, 20 zł dzieci) do 19
czerwca br. W dniu zawodów
zgłoszenia będą przyjmowane
wyłącznie w Biurze Zawodów
w godz. 9.00–10.30.

Polska Fundacja Sportu 
i Kultury łączy w swoich projek-
tach kulturę i sport, biznes 

i edukację. Z biznesu czerpie
przykłady, które mogą eduko-
wać, a kulturę i sport uważa za
najlepsze płaszczyzny wy-
miany doświadczeń i wzajem-
nego czerpania inspiracji. Poza
Biegiem Natury realizuje szereg
innych projektów, o których

można przeczytać na stronie
http://sportikultura.org/.

Dodatkowych informacji
udziela Agata Szewczyk – koordy-
nator projektu: tel. 600 092 255,
e-mail: agata.szewczyk@sporti-
kultura.org

*

W dniach 20–22 kwietnia dzie-
sięcioosobowa drużyna KS X-Fi-
ght Piaseczno brała udział w jed-
nym z największych i najbardziej
wymagających turniejów kick
boxingu na świecie.

Puchar Świata wywalczyli
Dorota Godzina i Mariusz Nizio-
łek w formule full-contact. Do-
rota wygrała z Turczynką, Wę-
gierką i Czeszką. Mariusz 
z Austriakiem i zawodnikiem 
z Armenii. Nasi zawodnicy po-
kazali wspaniałe przygotowa-
nie, a o klasie przeciwników
świadczyło to, iż finałowe walki
były niezwykle zacięte i do
ostatniej chwili wahały się losy
zwycięstwa.

Życiową formę pokazał na
tym turnieju Bartosz Baczyński,
który, aby sięgnąć po srebrny
medal w semi-contact, musiał
wygrać aż cztery walki. Bartek
pokonał kolejno: Anglika, Niem-
ca, Austriaka i Włocha, a w finale
po niesamowitym pojedynku
uległ jednym punktem mi-
strzowi świata z Węgier. Bartek

ponadto wywalczył brązowy
medal w formule light-contact.

Brązowe medale wywal-
czyli: Bartosz Krysik w rywaliza-
cji kadetów oraz w turnieju „B” 
– Kamila Fidos i Agnieszka Wi-
śniewska (wszyscy w formule li-
ght-contact).

Emila Szabłowska i Tomasz
Kurzeja wygrali po jednej

walce, jednak nie zdołali przebić
się do strefy medalowej. Na
szczególną pochwałę zasługuje
nasz najmłodszy zawodnik,
Bartek Krysik, dla którego był to
debiut na zawodach międzyna-
rodowych.

Podsumowując, start w Pu-
charze należy uznać za wielki
sukces. Znakomity był nie tylko

wynik, ale i ogólna postawa ca-
łej drużyny – wszyscy pokazali
świetne przygotowanie fi-
zyczne i taktyczne oraz silną
wolę zwycięstwa.

Na początku czerwca ko-
lejne zawody z cyklu Pucharu
Świata. Tym razem we wło-
skim Rimini.                                  

*

23 czerwca na terenie Nadleśnictwa
Chojnów odbędzie się druga edycja
Biegu Natury – na rzecz dzieci 
z domów dziecka

Zawody były nie-
zwykle mocno
obsadzone. Star-
towało 1680 za-
wodników z 23
państw

Bieg Natury

Imprezę biegową przygotowuje sama młodzież
Foto www.akcjareakcja.org

7 medali podczas Pucharu Świata

Srebrni medaliści Mistrzostw Mazowsza - Marek 
Badowski i Maciej Kotarski                  Foto Adam Klimczak

Mariusz Niziołek potwierdził swoją klasę, zdobywając Puchar Świata
foto www.akcjareakcja.org
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Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłosił konkursy na
stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzo-
nych przez gminę.

W związku z zakończeniem kadencji dotychczasowych
dyrektorów można się ubiegać o stanowisko dyrektora:
Przedszkola Nr 4 w Piasecznie (ul. Fabryczna 13), Przed-
szkola Nr 8 w Piasecznie (ul. Księcia Józefa 19), Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 im Ewy Krauze w Piasecznie (al. Kasztanów
12), Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecz-
nie (ul. Sikorskiego 20), Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II
w Piasecznie (al. Kalin 30), Gimnazjum w Zalesiu Górnym
(ul. Białej Brzozy 3), Zespołu Szkół Publicznych im. Ks. Jana
Twardowskiego w Chylicach (ul. Dworska 2), Zespołu Szkół
Publicznych w Józefosławiu (ul. Kameralna 11) oraz Zespołu
Szkół Publicznych w Złotokłosie (ul. Traugutta 10).

Kandydaci powinni spełniać wymagania, o których
mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 27 października 2009 r., m.in. być nauczycielem mia-
nowanym lub dyplomowanym, który ukończył studia wyż-
sze lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo
kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą i posia-
dać co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie, ul.
Kusocińskiego 4, do 1 czerwca br.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
www.piaseczno.eu

Konkursy na dyrektorów
placówek oświatowych

Nabór wniosków dotyczy dofinansowania dla projektów „ma-
łych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Podstawowym celem Funduszu jest wspieranie roz-
woju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Wsparcie
udzielane jest na działania organizacji pozarządowych
ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału oby-
wateli w życiu publicznym.

Udział w konkursie możliwy jest dla fundacji, stowarzyszeń
i związków oraz osób prawnych utworzonych na podstawie
odpowiednich przepisów ustaw, nie działających w celu osią-
gnięcia zysku lub przeznaczających zysk na cele statutowe,
których suma przychodów z działalności w ostatnim okresie
obrachunkowym nie przekroczyła kwoty 50 tys. zł.

Szczegółowe kryteria kwalifikowalności wnioskodaw-
ców określa „Podręcznik dla Organizacji Pozarządowych”,
obowiązujący wraz z erratą z 29 grudnia 2011 r. Podręcznik
oraz wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się na
stronie Programu: www.swissgrant.pl.

Szczegółowe informacje  dostępne są na ww. oficjalnej
stronie internetowej Programu, w zakładce „Fundusz dla
Organizacji Pozarządowych” (lub pod numerem telefonu
48 22 339 45 45).

Wysokość dofinansowania projektu ma wynieść od 10
tys. do 60 tys. franków szwajcarskich. Nabór wniosków
trwa od 27 kwietnia do 27 czerwca 2012 r.

Janusz Bielicki, bielicki@piaseczno.eu

Szwajcarsko-Polski Program
Współpracy

Stosownie do art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr
80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(DzU z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego części wsi:
• Kamionka podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie
Nr 213/X/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu ograniczonego: od strony zach. linią
wyznaczoną granicą działki nr ewid. 61, od strony płn. linią wy-
znaczoną granicami działek nr ewid. 61 i nr ewid. 59, od strony
wsch. zachodnią linią rozgraniczającą ul. Głównej, od strony
płd. północną linią rozgraniczającą ul. Północnej i uchwałą
Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 425/XVIII/2012 z dnia 15 lutego
2012 r. w sprawie wprowadzenia w treści §1 oraz w załączniku
graficznym ww. uchwały zmiany dotyczącej opisu granic.
• Kamionka – etap I podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 115/VII/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu ograniczonego: od strony
płd.-zach. osią ul. Lubczykowej, od strony płn.-zach. grani-
cami działek nr ewid. 4/3, nr ewid. 4/4, nr ewid. 4/5, od strony
płn.-wsch. linią wyznaczoną granicami działek o nr ewid. 4/3,
nr ewid. 4/6 i nr ewid. 4/7 do przecięcia z osią ul. Ziołowej, od
strony płd.-wsch. osią ul. Ziołowej.
• Chylice podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
154/IX/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Chylice, dla terenu ograniczonego od
wschodu: płd.-zach. linią rozgraniczającą ul. Piaskowej (wy-
znaczoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Chylice zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej
w Piasecznie Nr 655/XXIV/2008 z dnia 2 lipca 2008 r.); od północy:
płn. granicą działki nr ewid. 291 i jej przedłużeniem w kierunku
zachodnim do zach. granicy działki nr ewid. 229/25; od zachodu:
zach. granicą działek nr ewid. 229/25, 229/15, 229/22, 229/23; od
południa: płd. granicą działek nr ewid. 295/2, 295/7, 295/6, 295/5,
295/4, 295/3 i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim poprzez
działkę nr ewid. 356 (dr) i płd. granicą działki nr ewid. 240 i jej
przedłużeniem w kierunku zachodnim do zach. granicy działki
nr ewid. 229/23 w dniach od 4 czerwca do 4 lipca 2012 r., w po-
koju Wydziału Architektury i Urbanistyki nr 31 na I piętrze,
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów
rozwiązaniami odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno w dniu 13 czerwca 2012 r.

• dotycząca części wsi Kamionka w godz. od 10.00 do 11.30;
• dotycząca części wsi Kamionka – etap I w godz. od 11.30 do 13.00;
• dotycząca części wsi Chylice w godz. od 13.00 do 14.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu planu można składać:
1. na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
2. ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mail: rosochacki@piaseczno.eu

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2012 r.

Równocześnie informuję, iż na podstawie art. 48 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
i zgodnie z uzgodnieniem:
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
pismo znak WOOŚ-I.410.137.2011.ARM z dnia 24 marca 2011 r. oraz
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Piasecznie, pismo znak ZNS/711/26/pz/11 z dnia 10 czerwca
2011 r. odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka;
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
pismo znak WOOŚ-I.410.137.2011.ARM z dnia 24 marca 2011 r.
oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Piasecznie, pismo znak ZNS/711/26/pz/11 z dnia 10
czerwca 2011 r. odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Kamionka – etap I;
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
pismo znak WOOŚ-I.410.137.2011.ARM z dnia 24 marca 2011 r. oraz
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Piasecznie, pismo znak ZNS/711/26/pz/11 z dnia 10 czerwca
2011 r. odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

OGŁOSZENIE
UiA.ZP.6721.22.2012.WR

wyłożenie planów Kamionki i Chylic OGŁOSZENIE
UiA.ZP.6721.21.2012.WR

Na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 2, art. 58 pkt 3, art. 53 
w związku z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (DzU Nr 199, poz. 1227),
uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie, pismo WOOŚ-I.410.336.2012.JD z dnia 23 lutego
2012 r. oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Piasecznie, pismo ZNS/711/24/pz/12 z dnia 24
kwietnia 2012 r. odstępuję od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego podjętego uchwałą Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr 115/VII/2011 z dnia 20 kwietnia 2011
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
wsi Kamionka – etap I dla terenu ograniczonego: od strony
płd.-zach. osią ul. Lubczykowej, od strony płn.-zach. gra-
nicami działek nr ewid. 4/3, nr ewid. 4/4, nr ewid. 4/5, od
strony płn.-wsch. linią wyznaczoną granicami działek o nr
ewid. 4/3, nr ewid. 4/6 i nr ewid. 4/7 do przecięcia z osią 
ul. Ziołowej, od strony płd.-wsch. osią ul. Ziołowej.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Udział w konkursie będą mogli
wziąć wszyscy, bez ograniczeń
wiekowych, terytorialnych oraz
czasowych wykonania zdjęcia.
Fotografie powinny być jedynie
zgodne z tematem. Nagrodami
będą m.in. kurs fotograficzny,
karnety na spływy kajakowe,
kupony na akcesoria fotogra-
ficzne oraz książki i gadżety.

Tematem konkursu jest
rzeka, która przepływa przez ob-
szar trzech powiatów: żyrar-
dowskiego, grójeckiego i piase-
czyńskiego, a jej długość to blisko
70 km. Mimo że jest często nie-
zauważana, a jej piękno niedo-
ceniane, zachwyca różnorodno-
ścią krajobrazów, które mogą
towarzyszyć zarówno pieszym

wycieczkom, jak i spływom ka-
jakowym. Już dziś zachęcamy do
wycieczek fotograficznych na ło-
nie natury. Liczymy na Państwa
kreatywność, ciekawe pomysły
i świetne fotografie.

Tym samym gmina Pia-
seczno pragnie zwrócić uwagę
mieszkańców na jeden ze skar-
bów, jaki posiada, ale także na
ochronę przyrody. Należy za-
uważyć, że Jeziorka dla jednych
jest pięknym zjawiskiem natury,
ale dla wielu innych – miejscem
pozbywania się śmieci. Całemu
projektowi gminy Piaseczno
związanemu z tą rzeką towarzy-

szyć będą m.in. organizowane
Ecospływy, dzięki którym pra-
gniemy posprzątać koryto i oko-
lice rzeki. Elementem szerokich
działań gminy jest także zago-
spodarowanie Górek Szymona
w Zalesiu Dolnym, które sąsia-
dują z korytem rzeki Jeziorki. Już
dziś udało się uprzątnąć ciągi ko-
munikacyjne, za chwilę pojawią
się także elementy małej archi-
tektury, a wykup gruntów
szczególnie chronionych w tym
obszarze niebawem będzie mieć
swój finał. Wszystko po to, aby
zielona część naszej gminy słu-
żyła mieszkańcom jeszcze lepiej.

Konkurs rozpocznie się 
1 czerwca 2012 r. Więc już dziś
zachęcamy Państwa do wycie-
czek, spacerów i fotografo-
wania. Pod koniec maja na stro-
nach www.piaseczno.eu oraz
www.powiat-piaseczynski.info
zostanie zamieszczony regula-
min i harmonogram konkursu
oraz podamy zasady uczestnic-
twa w nim.

Organizatorami konkursu
„Nasza Jeziorka” są: Forum Mie-
szkańców Powiatu Piaseczyń-
skiego www.powiat-piaseczyn-
ski.info oraz gmina Piaseczno.

*     

Już w czerwcu
ruszy konkurs 
fotograficzny, 
którego tematem
przewodnim 
będzie rzeka 
Jeziorka

Konkurs fotograficzny „Nasza Jeziorka”

Dolina Jeziorki jest bardzo fotogenicznym skarbem przyrodniczym
Foto Arkadiusz Strzyżewski/URZĄD MIASTA



17 czerwca 2012 mieszkańcy Pia-
seczna napiszą Wielki Test Języka
Angielskiego. Jest to ogólnopol-
skie wydarzenie edukacyjne,
które odbędzie się w kilkudzie-
sięciu miastach Polski. Lokalnym
organizatorem w Piasecznie jest
MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS
SPACE szkoła języków obcych dla
dzieci i młodzieży oraz LINGUA
NOVA szkoła języków obcych dla
dorosłych.

– Chcemy promować naukę
języka angielskiego, umożliwić
mieszkańcom bezpłatne spraw-
dzenie kompetencji języka an-
gielskiego oraz pochwalić się, że

Piaseczno zna angielski – zachęca
do udziału Kinga Furmanek, ko-
ordynator akcji. Patronat hono-
rowy nad imprezą objął Burmi-
strza Miasta i Gminy Piaseczno.

Aby wziąć udział w Teście,
należy zarejestrować się na stro-
nie www.piaseczno.znaangiel-
ski.pl.

Początek od godziny 10.00
w budynku Przystanku Kultura
przy placu Piłsudskiego 9.

Serdecznie zachęcamy do
udziału w Teście. Udowodnijmy
całej Polsce, że Piaseczno zna
angielski!                                              

*

W programie Pikniku znajdą
się m.in.: pokazy taneczne KS
„Grawitacja”, przeboje Eurowizji
w wykonaniu zespołu Sonatina
z Zespołu Szkół w Jazgarzewie,
występy uczestników zajęć
Centrum Kultury oraz rozstrzy-
gniecie konkursów. Park Miejski
pełen będzie różnorodnych
atrakcji dla najmłodszych oraz
stoisk organizacji pozarządo-
wych, ekologicznych i placówek
oświatowych.

„Talenciarze”
Dla dzieci o godz. 16.00 od-

będzie się program „Talencia-
rze”, czyli spektakl muzyczny 
o dwojgu dzieci szykujących się
do występu w programie tele-
wizyjnym „Mam talent”. Go-
ściem specjalnym programu bę-

dzie Dorota Brzozowska – lau-
reatka konkursu „Mam talent”,
od której dzieci dowiedzą się, jak
rzucić jury na kolana.

Karta Dużej Rodziny
Na scenie o godz. 16.45 po-

jawi się burmistrz Zdzisław Lis,
aby wręczyć wytypowanej wie-
lodzietnej rodzinie symboliczną
Kartę Dużej Rodziny, rozpoczy-
nając tym samym akcję promo-
cyjno-informacyjną programu
wspierającego rodziny posiada-
jące troje bądź więcej dzieci,
uchwalonego przez Radę Miej-
ską w grudniu zeszłego roku. Na
Pikniku będzie można uzyskać
szczegółowe informacje o pro-
gramie i o samej Karcie. Przy
specjalnym stoisku animatorzy
prowadzić będą ciekawe gry 

i zabawy podwórkowe jak za
dawnych lat.

Koncerty i spektakle
O godz. 17.45 zapraszamy na

koncert zespołu LEJDIS bez GEN-
TLEMEN. Przebojowe dziew-
czyny zaprezentują najpopular-
niejsze polskie i zachodnie hity
rockowe i pop-rockowe, a ich nie-
samowita energia z całą pewno-
ścią rozgrzeje widownię. O godz.
19.00 z godzinnym spektaklem
plenerowym „Złoty smok z pro-
mienistej krainy” wystąpi Teatr
Prawdziwy. W baśniowej krainie
młodzi bohaterowie będą wal-
czyć ze złem i wrócą do swojego
świata z dobrymi radami mą-
drego czarodzieja.

Gwiazda wieczoru 
– zespół De Mono

O godz. 20.00 wystąpi jeden
z najpopularniejszych zespołów
muzycznych w Polsce – De Mono,
który na scenie istnieje nie-
zmiennie od 25 lat. Największe
przeboje De Mono, takie jak
„Statki na niebie”, „Moje miasto

nocą”, „Kochać inaczej” czy „Znów
jesteś ze mną”, zna i śpiewa cała
Polska. Ich najnowsza płyta „No
Stress” zaowocowała kolejnymi
hitami, które przez długie tygo-
dnie nie schodziły z czołówek list
przebojów. Utwory „Życie to sen”
czy „Jednym zdaniem” zaśpie-
wane przez Andrzeja Krzywego
w duecie z Anną Dereszowską
doczekały się fantastycznych te-
ledysków. „Póki na to czas” – prze-
bój promujący ostatnią płytę –
zdobył tytuł „Radiowego hitu
roku 2010”, jego remiks natomiast
często można było usłyszeć 
w klubach, co świadczy o tym, że
młodzież także lubi De Mono.

Organizatorzy:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno,
Centrum Kultury w Piasecznie,
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Piasecznie.
Współorganizatorzy:
Starostwo Piaseczyńskie, Hufiec
ZHP Piaseczno, Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych Sita
Piaseczno, Warsztaty Terapii Za-
jęciowej w Zalesiu Dolnym.   *

Piaseczyńska KULTURA
Centrum Kultury 
w Piaseczne

Przegląd muzyczny PePe

27 maja od godz. 12.00 zapraszamy
na Piknik Rodzinny – Dzień Ziemi,
całodzienną imprezę w Parku Miej-
skim w Piasecznie. Gwiazdą będzie
zespół De Mono

Foto www.demono.pl

Piaseczno zna angielski

Sobotni wieczór 26 maja upłynie w Piasecznie pod znakiem
Przeglądu PePe. Dzień przed Piknikiem Rodzinnym Park Miej-
ski w Piasecznie rozbrzmi pełną paletą różnorodnych dźwię-
ków już od godz. 17.00.

W ramach PePe wystąpią trzy profesjonalne zespoły prezentu-
jące bardzo różną stylistykę. Jako pierwszy wystąpi zespół KABA-
NOS, ewenement polskiej sceny niezależnej. Grupa bez podpisanego
kontraktu i wsparcia wytwórni muzycznych ma już w całej Polsce
rzeszę wielbicieli. Powoli stają się prawdziwą gwiazdą sceny alter-
natywnej, będącą w opozycji do masowych mediów i popkultury.
10 marca 2012 r. miała miejsce premiera ich trzeciego albumu „Kiełbie
we łbie”, który jest kolejnym ewolucyjnym krokiem do przodu 
w karierze tej absolutnie szalonej i nieobliczalnej cienkiej kiełbasy.

O godz. 18.30 sceną zawładną KOCHANKOWIE GWIEZDNYCH
PRZESTRZENI, czyli twórcy muzyki totalnie energetycznej, w której
wiele jest szalonej rytmiki funkowej podanej w luźnym stylu reggae/ska.

Na zakończenie Przeglądu, o godz. 20.00, wystąpi AFRO KO-
LEKTYW, czyli zespół, za którym trudno nadążyć. Zadebiutowali
w 2001 roku hip-hopową ,,Płytą pilśniową”, jednak w przeciwień-
stwie do pozostałych polskich wykonawców jako jedyni grali or-
ganicznie – z udziałem żywych instrumentów zamiast sampli.
Kolejne płyty, ,,Czarno widzę” oraz ,,Połącz kropki”, przyniosły ze
sobą muzykę z pogranicza jazzu, funku i elektroniki. Jednak wraz
z nadejściem nowej dekady zespół dokonał zaskakującego prze-
wrotu stylistycznego: odeszli od rapowania i wydali album o wy-
mownym tytule ,,Piosenki po polsku”. Pomimo początkowych
kontrowersji wydawnictwo okazało się sukcesem, a single na nim
się znajdujące podbiły krajowe listy przebojów.    *

Piknik Rodzinny 
z De Mono

Rajd Polski Kobiet i VII Rally Piaseczno
W najbliższy weekend w Pia-
secznie odbędą się dwie
równoległe imprezy raj-
dowe organizowane przez
Fundację Teraz Kobiety oraz
Automobilklub Centrum.

Imprezy rozplanowane zo-
stały na dwa dni. W sobotę na
wydzielonych z ruchu placach 
i parkingach na terenie Pia-
seczna i okolic rozegranych zo-
stanie dziesięć prób sportowych.
W niedzielę organizatorzy prze-
widzieli Super Próbę o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno oraz Grand Prix II Rajdu
Polski Kobiet. Początek na par-
kingu miejskim przy ul. Siera-
kowskiego o godz.10.00. Impre-
zom towarzyszyć będzie piknik

medyczny oraz festyn sportowo-
rekreacyjny połączony z Dniem
Wychowania Komunikacyjnego.

Teraz Kobiety
Rajd Polski Kobiet jest ogól-

nodostępną turystyczną imprezą
samochodową przygotowaną
specjalnie dla kobiet, jednak 
z możliwością udziału również
załóg męskich. Uczestniczki star-
tujące w Rajdzie będą promować
potrzebę przeprowadzania spe-
cjalistycznych, okresowych ba-
dań profilaktycznych i leczenia
chorób nowotworowych piersi
oraz raka szyjki macicy.

W Rajdzie pojedzie dziesięć
załóg z ubiegłego roku, kontynu-
ując już tradycję wspólnej zabawy,

rywalizacji sportowej, a przede
wszystkim promowania badań
profilaktycznych. Pojawi się też
wiele nowych załóg z kobietami,
które przyjadą z różnych zakątków
kraju. Promocję badań profilak-
tycznych będą w tym roku wspie-
rać m.in.: Ewa Kopacz, Joanna Mu-
cha, Anna Popek, Agnieszka Szu-
lim. Wszystkie uczestniczki Rajdu
będą miały przeprowadzone ba-
dania profilaktyczne.

Bezpłatne badania
Mieszkanki Piaseczna w tzw.

wieku skriningowym (50–69
lat), w ramach towarzyszącego
Rajdowi pikniku medycznego,
będą mogły bezpłatnie wykonać
badanie mammograficzne oraz

cytologię. Gmina wykupiła rów-
nież możliwość darmowych ba-
dań dla pierwszych dwudziestu
kobiet w wieku 35–50 lat.

Badania te przeprowadzić
będzie można w niedzielę 

w Centrum Zdrowia przy ul. Po-
morskiej 1 w Piasecznie, a mam-
mografię również w specjalnie
podstawionym mammobusie
na parkingu miejskim. Na par-
kingu usytuowany zostanie też

namiot medyczny, w którym
wszyscy mieszkańcy będą mo-
gli uzyskać porady medyczne
czy zmierzyć ciśnienie.

Rally po raz siódmy
Również w niedzielę Auto-

mobilklub Centrum zorganizuje
Super Próbę o Puchar Burmi-
strza Miasta i Gminy Piaseczno
oraz paradę pojazdów uczestni-
ków obydwu rajdów i zaproszo-
nych gości w asyście policji po
centralnych ulicach miasta.

W ramach Dnia Wychowa-
nia Komunikacyjnego organiza-
tor przeprowadzi serię konkur-
sów dla młodzieży ze znajo-
mości przepisów prawa ruchu
drogowego.                                         *

Na pikniku będzie można wykonać bezpłatnie szereg specja-
listycznych badań medycznych foto www.rajdpolskikobiet.pl


