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W dniach 16-17 marca w hali
GOSiR odbędą się targi, na których
deweloperzy, samorządy, agencje
nieruchomości i banki zaprezen-
tują swoją ofertę.                             *str.4

Recital popularnego konferansjera 
i kabareciarza odbędzie się 1 marca
w Centrum Kultury o godz. 20.00. Do
zdobycia podwójne zaproszenie na
koncert. Weź udział w konkursie.

*str. 8

Sesja Rady Miejskiej
dokończenie 31 sesji 
odbędzie się 4 marca 2013 
o godzinie 14.00
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

Piaseczyńskie Targi
Nieruchomości

www.piaseczno.eu

Artur Andrus
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Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej str. 2

Sprawozdanie z pracy 
burmistrza str. 3

Ogłoszenie - projekt dla osób  
niepełnosprawnych str. 7

Inwestujemy 
w oświatę
Piaseczno jest gminą, która inwestuje 
w wychowanie i edukację dzieci i młodzieży
ponad 43 proc. całego swojego budżetu,
czyli łącznie ze świetlicami szkolnymi 
– 134 mln zł.                                                    str. 2

Zimowe oczyszczanie
Co robić, gdy nie można swobodnie przejść
chodnikiem z powodu zasp śniegu? Jak nie
zostać... na lodzie? Kto powinien odśnieżyć
dach? Przeczytaj, kto jest odpowiedzialny
za odśnieżanie. str. 6

Edu Fun Family

Pierwsze piaseczyńskie targi edukacyjne
odbędą się pod hasłem „Edukacja i roz-
rywka dla całej rodziny”. Zapraszamy 
23 marca do hali sportowej GOSiR przy 
ul. Sikorskiego 20.                                 str. 3

Miłość jest muzyką
Z okazji Dnia Kobiet serdecznie zapra-
szamy do Centrum Kultury na recital Ewy
Konstanciak i Leszka Mateckiego.

str. 8

„Wspólny bilet” uratowany

Mieszkańcy dojeżdżający do stolicy Ko-
lejami Mazowieckimi z Piaseczna 
i Zalesia Górnego będą mogli nadal robić
to w ramach karty miejskiej i biletów
okresowych ZTM. Na dniach burmistrz
Piaseczna podpisze przygotowany
przez Zarząd Transportu Miejskiego
aneks z nowymi stawkami, które będą
obowiązywały do końca 2013 roku.

Poprzednie porozumienie zostało
wypowiedziane przez ZTM w związku
z brakiem porozumienia pomiędzy
przedstawicielami stolicy i Kolei Mazo-
wieckich, które nie chciały kontynu-
ować współpracy przy dotychczaso-
wych stawkach dofinansowania.
Istniało poważne zagrożenie, że po 
31 marca „Wspólny bilet” będzie już
tylko wspomnieniem. Podwarszaw-
skim gminom, których mieszkańcy

najbardziej straciliby na wycofaniu
oferty, zależało, aby nie dopuścić do
przerwania dobrze funkcjonującego
projektu. – Od razu po otrzymaniu wy-
powiedzenia podjąłem intensywne
rozmowy z zarządem ZTM, aby utrzy-
mać „Wspólny bilet” – mówi burmistrz
Zdzisław Lis. Ostatecznie pod koniec
lutego strony doszły do porozumienia.
Piaseczno przystało na zwiększenie do-
płaty na utrzymanie systemu o 4,3 tys.
zł miesięcznie. Roczna dopłata do po-
dróżowania koleją w 2013 roku wynie-
sie gminę Piaseczno prawie 1,3 mln zł.

Porozumienie zawarte w 2010
roku pomiędzy warszawskim Zarzą-
dem Transportu Miejskiego a gminą
Piaseczno umożliwia mieszkańcom
korzystanie z połączeń kolejowych 
i autobusowych: „siedemsetek”, „elek” 

i autobusów nocnych w obszarze dru-
giej strefy przy pomocy karty miej-
skiej. Gmina Piaseczno dofinansowuje
ZTM kwotą ponad 7 milionów zł.
Koszty utrzymania przez gminę Pia-
seczno wspólnej komunikacji dra-
stycznie rosną. W 2010 roku było to 3,3
mln zł, w 2011 – 5 mln zł, w 2012 – 6,4
mln zł. W zamian za to mieszkańcy
mogą korzystać z komunikacji organi-
zowanej przez ZTM oraz podróżować
za okazaniem biletu czasowego Kole-
jami Mazowieckimi. Obecnie gmina
Piaseczno dofinansowuje autobusy:
707, 709, 710, 724, 727, 728, 739, nocną
linię N83 oraz lokalne: L-2, L-5 i L-13.
Systematycznie podnosi się też kom-
fort podróży oraz skraca czas oczeki-
wania na autobus.

*

Burmistrz Zdzisław Lis doprowadził do przedłużenia funkcjonowania „Wspólnego biletu” 
na kolej oraz komunikację ZTM na terenie gminy Piaseczno.

Funkcjonowanie wspólnego biletu na kolej oraz autobusy zostanie przedłużone przez Gminę Piaseczno oraz Zarząd Transportu
Miejskiego do końca 2013 r.

To koszt, jaki ponosi
gmina Piaseczno na
funkcjonowanie ko-

munikacji publicznej.

1,3 mln zł kosztuje
gminę utrzymanie

wspólnego biletu na
kolej i autobusy. 

7,2
mln zł
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Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 31 20 lutego 2013 r.
Przed rozpoczęciem części uchwałodawczej

Po ustaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z ostat-
niej sesji sprawozdanie z okresu pomiędzy sesjami przedstawił
przewodniczący Rady.

Następnie radni zgłaszali wnioski i interpelacje, a sołtysi
wnioski dotyczące spraw sołectw. Skarbnik przedstawiła rad-
nym informację na temat bieżącej sytuacji finansowej gminy.

Zmiany budżetowe
Rada uchwaliła następujące zmiany w budżecie gminy na

rok 2013:
• na wniosek Straży Miejskiej w Piasecznie przesunięto między
paragrafami kwotę 2,5 tys. zł na zapłatę za energię elektryczną
niezbędną do działania kamer monitoringu miejskiego;
• na wniosek Komisji Prawa zwiększono wydatki o 60 tys. zł 
z przeznaczeniem na ponadnormatywne patrole policyjne wy-
łącznie na terenie miasta i gminy Piaseczno;
• przesunięto wydatki w wysokości 15 199 zł w celu zapłacenia
podatku VAT od transakcji;
• przesunięto między paragrafami wydatki w kwocie 13 376 zł na
dotację dla gminy Konstancin-Jeziorna na wykonanie dokumen-
tacji projektowej przebudowy ulic Zubrzyckiego i Przesmyckiego.

Nieruchomości
Radni wyrazili zgodę na:

• sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej 
w Piasecznie przy ul. Żeglińskiego na rzecz użytkownika wieczy-
stego;
• sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki gminnej nr 27/5
położonej w obrębie 26. miasta Piaseczno;
• zmianę uchwały Nr 83/VI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez
gminę Piaseczno udziału 1/2 części w działce nr 63/2, położonej
we wsi Jastrzębie;
• pokrycie ceny sprzedaży działki gruntu przeznaczonej pod
ul. Dworcową w Piasecznie nieruchomością gminną położoną
przy ul. Dworcowej w Piasecznie;
• nieodpłatne nabycie na rzecz gminy Piaseczno w drodze da-
rowizny od Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej działkę
o nr ewid. 127/3, położonej w Józefosławiu, o pow. 0,13 ha 
z przeznaczeniem na teren urządzonej zieleni publicznej.

Zagospodarowanie przestrzenne
Radni podjęli następujące uchwały dotyczące miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego:
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska, części
wsi Zalesie Górne, części miasta Piaseczna;
• w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Miejskiej 
w Piasecznie Nr 366/XV/2011 w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części miasta Piaseczna.

Nowe ulice
Radni wprowadzili zmiany w uchwale Nr 1091/XXXVII/2009

w sprawie nadania nazw: Poświerki, Czubatki, Czeczotki,
Głuszca, Kruka i Gąsiorka, ulicom położonym ze wsi Głosków.

Pozostałe
Rada zatwierdziła regulamin Rady Społecznej Samodziel-

nego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
w Piasecznie.

Uzgodniono możliwość pozyskania materiału rozmnoże-
niowego z pomników przyrody.

Wyrażono zgodę na udzielenie pomocy finansowej Woje-
wództwu Mazowieckiemu w wysokości 10 tys. zł na działania
edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnow-
skiego Parku Krajobrazowego w 2013 r.

Przyjęto uchwałę w sprawie sprostowania błędu pisar-
skiego w uchwale Nr 564/XXII/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. 
o podziale gminy Piaseczno na sektory.

Wycofano do ponownego rozpatrzenia uchwałę w sprawie
skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Pod Dębem na działanie Bur-
mistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Sesja przerwana
Przewodniczący Rady Miejskiej  zarządził przerwę w obradach

Rady Miejskiej do 4 marca do godz. 14.00. Wniosek o przełożenie
sesji został przyjęty większością głosów. Na wznowionej sesji radni
głosować będą nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na okres od 7 kwietnia 2013 r. do 6 kwietnia 2014 r.

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

Inwestujemy w oświatę
Młoda społeczność
Na tle innych gmin podobnej wiel-
kości Piaseczno ma wyjątkowo
młodą strukturę społeczną. W cią-
gu ostatnich 10 lat liczba mieszkań-
ców gminy podwoiła się, a więk-
szość nowych mieszkańców to
młode małżeństwa wychowujące
dzieci bądź planujące macierzyń-
stwo. To powoduje, że działania lo-
kalnego samorządu skoncentro-
wane są na zaspakajaniu potrzeb
wychowawczych i edukacyjnych.
Tego od gminy oczekują w pierw-
szej kolejności jej mieszkańcy.

– Dynamiczny rozwój gminy
niesie za sobą wiele korzyści, ale
równocześnie wiele wyzwań 
i problemów, z którymi w takiej
skali nie mają do czynienia inne
samorządy. Dlatego każdego roku
planujemy oddawać do użytku
nową placówkę oświatową – wy-
jaśnia burmistrz Zdzisław Lis. 
– W ciągu trzech najbliższych lat
na inwestycje oświatowe przezna-
czymy ponad 50 mln zł. Nasza
praca to ciągła pogoń, aby nadążyć
za rozwojem miasta i całej gminy,
niestety nie wszystkie uregulowa-
nia prawne sprzyjają samorzą-
dom, zwłaszcza te dotyczące ich
finansowania – dodaje.

Sztandarowe inwestycje
W 2013 roku na inwestycje 

w oświacie przeznaczone jest 15
mln zł, i jest to dopiero początek
dużego frontu inwestycyjnego.
• Szkoła Podstawowa Nr 1 przy 
ul. Świętojańskiej – w przyszłym
roku zakończy się jej rozbudowa.
Najstarsza szkoła w Piasecznie do-
czeka się w końcu hali sportowej
z prawdziwego zdarzenia, ale rów-
nież dodatkowej powierzchni dy-
daktycznej. Koszt całej inwestycji
łącznie z remontem starej części
szkoły wynosi ok. 18 mln zł.
• Zespół Szkół w Józefosławiu – po-
wstał raptem kilka lat temu, ale 
w związku z dynamicznym rozwo-
jem obszaru Józefosławia i Julia-
nowa potrzebna jest już jego roz-
budowa. Rozpocznie się ona jeszcze

w tym roku. Planowane przedsię-
wzięcie zakłada wybudowanie no-
wego skrzydła z salami dydaktycz-
nymi i hali sportowej o łącznej
powierzchni 2,7 tys. mkw. Jest to
zatem powiększenie obecnego bu-
dynku o blisko 67 proc. Oddanie do
użytku inwestycji wartej 11,5 mln
zł jest planowane na rok 2015.
• Szkoły w Zalesiu Górnym – także
w 2015 roku powinny zostać udo-
stępnione uczniom zarówno
szkoła podstawowa, jak i gimna-
zjum w Zalesiu Górnym. W nowo
budowanym budynku będzie się
mieścić szkoła podstawowa, a do

zmodernizowanego i wyremonto-
wanego budynku obecnej szkoły
podstawowej przeniesie się sie-
dziba gimnazjum. Prace ruszą 
w połowie tego roku, a przewidy-
wany koszt inwestycji to 20 mln zł.
•Szkoła w Złotokłosie – niestety 
w trakcie rozbudowy szkoły 
o nową stołówkę i klasy dydak-
tyczne zbankrutował generalny
wykonawca, co wstrzymało na ja-
kiś czas prace, jednak wkrótce zo-
stanie ogłoszony nowy przetarg 
i inwestycja warta ok. 1,8 mln zł
zostanie oddana do użytku jeszcze
w tym roku.

• Szkoła w Zalesiu Dolnym –
trwają prace nad koncepcją mo-
dernizacji sali sportowej lub, 
w drugim wariancie, wybudowa-
nia nowej sali gimnastycznej.
• Nowa szkoła w centrum Pia-

seczna – to inwestycja, do której
gmina przygotowuje się od dłuż-
szego czasu. W tym roku kosztem
kilku milionów złotych udaje się po-
zyskać grunty od kilku prywatnych
właścicieli – tak aby na zdegradowa-
nym północno-zachodnim obszarze
miasta wkrótce powstało centrum
edukacyjno-multimedialne, przy
okazji rewitalizując tę część Pia-
seczna. Budowa nowoczesnej szkoły
powinna rozpocząć się w przyszłym
roku, a jej koszt w zależności od wy-
boru wariantu może się wahać 
w granicach 25–35 mln zł.

Racjonalizacja wydatków
bieżących

Aż 134 mln zł wyda w 2013
roku gmina Piaseczno na zadania
oświatowe. Aby jak najwięcej z tej
sumy przeznaczyć na inwestycje,
należy starannie przyglądać się
każdej wydawanej złotówce. 
– Udaje nam się kontrolować po-
ziom wydatków bieżących w oświa-
cie, który w poprzednich latach rósł
gwałtownie – mówi burmistrz Zdzi-
sław Lis. – Musimy pamiętać, że na-
sze ambitne plany, kolejne odda-
wane do użytku  i planowane
obiekty oświatowe, to w przyszło-
ści dodatkowe koszty bieżące. Aby
nie zablokować naszego rozwoju,
zapewnić dzieciom dogodne wa-
runki do nauki, musimy decydo-
wać, co jest w danym momencie
najważniejsze. Ograniczając wy-
datki bieżące, wygospodarowu-
jemy środki potrzebne na inwesty-
cje – dodaje burmistrz.

Stąd m.in. działania Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół, aby obniżać koszty funkcjo-
nowania publicznych przedszkoli
tam, gdzie jest to możliwe. Pochod-
nym efektem uzyskanych oszczęd-
ności jest zmniejszenie dotacji dla
prywatnych przedszkoli, które

wciąż otrzymują 75 proc. kosztów,
jakie gmina ponosi na każde
dziecko we własnych placówkach.
– Nie jest prawdą, że zmniejszenie
dotacji musi wiązać się z podwyż-
kami dla rodziców, to wyłącznie po-
lityka poszczególnych przedszkoli.
Nasza gmina wciąż płaci stawkę
wyższą niż choćby Warszawa, 
a z drugiej strony rodzice płacą cze-
sne często dwukrotnie wyższe niż
w innych miastach – tłumaczy bur-
mistrz.

Dialog społeczny
– Jesteśmy dla mieszkańców,

nasza praca ma przynieść efekt 
w postaci lepszego komfortu życia
w naszej gminie, jednak aby osią-
gnąć strategiczne cele, czasem 
w pewnych dziedzinach trzeba
znaleźć kompromis. Nasz budżet
nie jest z gumy, jest pochodną
możliwości finansowych naszych
mieszkańców, którzy płacą tu po-
datki. Chcemy ich pieniądze wy-
dawać w sposób jak najbardziej ra-
cjonalny – mówi Zdzisław Lis. –
Liczymy się ze zdaniem mieszkań-
ców i jesteśmy otwarci na dialog
społeczny, zwłaszcza jeśli chodzi o
sprawy młodzieży. Dlatego powo-
łaliśmy Radę Oświatową, która jest
ciałem społecznym złożonym 
z przedstawicieli szkół i rodziców,
którzy mają doradzać w sprawach
oświatowych. Cenne jest dla nas
również zdanie samych uczniów,
dlatego przy Radzie Miejskiej
utworzyliśmy Radę Młodzieżową,
która ma opiniować nasze projekty
i wychodzić z własnymi inicjaty-
wami. Z kolei lokalna społeczność
ma i będzie miała okazję wypowia-
dać się w sprawie projektowanych
inwestycji. Takie spotkania, na któ-
rych prezentujemy postęp prac
nad koncepcjami, organizujemy
m.in. w szkołach. W marcu mają
się odbyć w hali GOSiR-u I Piase-
czyńskie Targi Edukacyjne, które
również będą doskonałą okazją do
zapoznania się z ofertą edukacyjną
na naszym terenie, zarówno tą pu-
bliczną, jak i prywatną.

Piaseczno  inwestuje w wychowanie i edukację dzieci i młodzieży ponad 43 proc.
całego swojego budżetu, czyli łącznie ze świetlicami szkolnymi – 134 mln zł. 

Jedna z wizualizacji projektu nowej szkoły w centrum Piaseczna.   

Tyle gmina Pia-
seczno w 2013 roku

wyda na zadania
oświatowe. 

To największy 
wydatek, stano-
wiący aż 43 proc.
całego budżetu. 

134
mln zł
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Edu Fan Family  

Skąd pomysł na Targi Edu-
kacyjne w Piasecznie?
– Jestem mieszkanką Józefosławia
i mamą pięcioletniej Majki. Trzy
lata temu chciałam wybrać dla có-
reczki odpowiednie przedszkole.
Odwiedziłam ponad dziesięć pla-
cówek, co zajęło mi mnóstwo
czasu. W tym roku czeka mnie,
oraz wielu rodziców z Piaseczna 
i okolic, decyzja wyboru szkoły
podstawowej i zajęć pozalekcyj-
nych dla swoich pociech – mówi
Monika Stasiak z Agencji do Za-
dań Specjalnych, pomysłodawca 
i organizator Targów.

– Postanowiłam, że tym ra-
zem będzie inaczej, że szkoły i or-
ganizatorzy zajęć mogą wyjść 
z informacją do nas. W tym celu
organizuję pierwsze Targi Eduka-
cyjne w Piasecznie, wychodząc
naprzeciw potrzebom wielu ty-
sięcy rodzin mieszkających 
w okolicy. Sami rodzice również
będą mogli podjąć decyzję o wy-
braniu dla siebie ciekawych pro-
pozycji zajęć twórczych, rozwija-
jących ich pasje – tłumaczy ideę
przedsięwzięcia pani Monika.

Oferta targowa
Celem Targów jest przedsta-

wienie całościowej oferty eduka-
cyjnej na naszym terenie – od
żłobków, przez przedszkola,
szkoły podstawowe, szkoły spe-
cjalne, gimnazjalne, średnie, języ-
kowe, taneczne, sportowe, do
szkół wyższych. Każda osoba za-

interesowana edukacją w naszej
gminie powinna znaleźć tu infor-
mację i konkretną pomoc. Gmina
Piaseczno, powiat oraz lokalne
firmy mają szeroką ofertę eduka-
cyjną na każdym poziomie 
i warto się z nią zapoznać. Poza
ofertą edukacyjną odwiedzający
Targi znajdą także informację, co
robić w czasie wolnym, gdzie
można rozwijać swoje pasje, za-
interesowania i zdolności: tań-
czyć zumbę, nauczyć się grać na
saksofonie, może pojeździć konno
albo na gokartach? Targi będą
oczywiście okazją do integracji
naszej społeczności lokalnej. –
Chcemy zorganizować nietuzin-
kową imprezę, z rzetelną ofertą
edukacyjną, z licznymi atrakcjami
dla wystawców i gości, z kolorową
i radosną dekoracją stoisk, z żywą
sceną – zapewnia organizatorka.

Dodatkowe atrakcje
Podczas wydarzeń towarzy-

szących na scenie targowej będzie
można obejrzeć występy przed-
szkolaków, układy taneczne, pre-
zentacje przygotowane przez
kluby fitness. Na odwiedzających
Targi czekają także ciekawe niespo-
dzianki – konkursy z nagrodami
oraz warsztaty. Maluchy znajdą tu
miejsce zabawy w specjalnie przy-
gotowanej strefie zabaw dla dzieci,
zaś starsi uczniowie i rodzice rze-
czową informację i profesjonalne
porady, jak dokonać wyboru odpo-
wiedniej placówki edukacyjnej.

Zapraszamy wystawców
Targi Edukacyjne EDU FUN FA-

MILY „Edukacja i rozrywka dla całej
rodziny” są wyjątkowo interesu-
jącą, nową i pożądaną na naszym
lokalnym rynku propozycją. Dla-
tego warto w nich wziąć udział 
w charakterze wystawcy i zapre-
zentować się szerokiej publiczno-
ści. Zapraszamy mieszkańców do
odwiedzania Targów całymi rodzi-
nami. Wstęp jest wolny, nie będzie
pobierana opłata za bilet.

Targi Edukacyjne 
EDU FUN FAMILY
23 marca – hala sportowa GOSiR
przy ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie
czynne od 10.00 do 18.00

Zgłoszenia do udziału w charak-
terze wystawców przyjmowane
są do 11 marca pod nr tel. 509 383
357; e-mail: targiedu@gmail.com
Pomysłodawca i organizator Tar-
gów: Monika Stasiak Agencja do
Zadań Specjalnych
Patronat honorowy – Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno
Wsparcie informacyjne: Biuro
Promocji i Informacji Gminy Pia-
seczno
Partner wspierający: Fundacja
Dialog – Edukacja – Kultura
Partner techniczny: GOSiR
Partner promocyjny: Centrum
Kultury w Piasecznie
Patronat medialny: RADIO KO-
LOR, „Gazeta Piaseczyńska”       *

Targi pod hasłem „Edukacja i roz-
rywka dla całej rodziny” odbędą się 
23 marca w hali sportowej GOSiR przy
ul. Sikorskiego 20.

Sprawozdanie z pracy burmistrza
23 stycznia - 20 lutego 2013 r.

Poniżej przedstawiamy za-
rys najważniejszych spraw 
i problemów, którymi bur-
mistrz i kierownictwo zaj-
mowali się od 23 stycznia
do 20 lutego 2013 r.

Burmistrz zatwierdził 
przetargi na:
• dowóz dzieci niepełnospraw-
nych do szkół z terenu gminy,
wykonawca: Usługi Transpor-
towe Janusz Drela z Piaseczna,
za cenę 1,77 zł/1 km;
• odławianie, przygotowanie
do adopcji oraz utrzymanie 
w schronisku bezdomnych
zwierząt pochodzących z te-
renu gminy Piaseczno, wyko-
nawca: Gabinet Weterynaryjny
Prima-Vet Dariusz Różycki z
Konstancina-Jeziorny, za cenę
1620 zł za psa i 864 zł za kota;
• wykonanie opracowań geode-
zyjnych, wykonawca: JPS-GEO-
DETA Jacek Sołgała z Warszawy;
• zakup i dostawę materiału do
remontu dróg na terenie gminy
Piaseczno w 2013 roku, wyko-
nawca: CERMAT-PRODBET Sp. 
z o.o. z Prac Dużych;
• wykonanie remontu istnieją-
cych nawierzchni jezdni i chod-
ników na osiedlu „Patronat”,
wykonawca: „Fal-Bruk” Sp. 
z o.o. z Warszawy.

Burmistrz ogłosił przetargi na:
• dostawę książek do księgo-
zbioru Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Piaseczno 
i ośmiu filii bibliotecznych;
• wykonanie nakładki asfaltowej
na ulicach Wita Stwosza i Anny
Jagiellonki w Zalesiu Dolnym;
• odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych i niezamieszkałych
na terenie gminy Piaseczno;
• koszenie i oczyszczanie przy-
drożnych rowów i przepustów
na terenie gminy Piaseczno;
• wykonanie projektu odwod-
nienia z uzyskaniem pozwolenia
na budowę w Zalesiu Dolnym;
• kontynuację odwodnienia
terenu wsi Baszkówka;
• szacowanie nieruchomości
z terenu miasta i gminy Pia-
seczno;
• wykonanie nakładki asfalto-
wej na ul. Kruczkowskiego 
w Piasecznie;
• wykonanie nakładki asfalto-
wej na ulicach Południowej 
i Ogrodowej w Piasecznie;
• utworzenie i prowadzenie
punktu selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych na
terenie miasta Piaseczna;
• wykonanie robót związa-
nych z termomodernizacją
budynku Gimnazjum Nr 1 
w Piasecznie;
• wykonanie nakładek asfal-
towych w Woli Gołkowskiej.

W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi spra-
wami, m.in. odbyły się nastę-
pujące spotkania i wydarzenia
z udziałem burmistrza:

23 stycznia
– spotkanie ze starostą Janem
Dąbkiem w sprawie parku
przy ul. Chyliczkowskiej;

– spotkanie z przedstawicie-
lami gminy Lesznowola oraz
sklepu „Auchan” w sprawie
przebudowy wjazdu na par-
king od strony ul. Geodetów;
– udział w wyborach człon-
ków do Rady Oświatowej;
24 stycznia – udział w posie-
dzeniu Rady Społecznej Sa-
modzielnego Zespołu Publicz-
nych Zakładów Lecznictwa
Otwartego w Piasecznie;
25 stycznia
– spotkanie z przedstawicie-
lami Nadleśnictwa Chojnów;
– spotkanie z Radą Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 1;
– spotkanie w Lesznowoli z dy-
rektorem Zarządu Transportu
Miejskiego Leszkiem Rutą;
26 stycznia – udział w zebra-
niu sprawozdawczym OSP
Bobrowiec;
1 lutego – udział w uroczy-
stym odpaleniu neonu na bu-
dynku Przystanku Kultura;
2 lutego – udział w zebraniu
sprawozdawczym OSP Gro-
chowa;
4 lutego – wywiad dla TVP 3
w sprawie dotacji dla przed-
szkoli niepublicznych;
7 lutego – spotkanie z lokal-
nymi mediami;
8 lutego
– spotkanie z przedstawicie-
lami gminy Lesznowola oraz
sklepu „Auchan”;
– udział w zebraniu sprawoz-
dawczym OSP Chojnów;
10 lutego – udział w otwarciu
turnieju piłki nożnej zorgani-
zowanego przez Klubu Spor-
towy Laura Chylice;
12 lutego – udział w prezentacji
biura „RDH Architekci Urbaniści”
dotyczącej projektu zagospoda-
rowania Józefosławia, która od-
była się w szkole w Józefosławiu;
13 lutego – spotkanie z Bur-
mistrzem Gminy Konstancin-
Jeziorna w sprawie klas inte-
gracyjnych;
14 lutego – udział w Konfe-
rencji Inwestycyjnej Gmin
Metropolii Warszawskiej;
15 lutego – udział w debacie na
temat koszykówki zorganizo-
wanej przez portal WspólneRa-
zem i Młodzieżową Radę Gminy;
16 lutego – udział w zebra-
niu sprawozdawczym OSP
Jazgarzew;
18 lutego – udział w prezen-
tacji tablic interaktywnych ku-
pionych w ramach akcji „Cy-
frowa Szkoła” zorganizowanej
w szkole w Jazgarzewie;
19 lutego – spotkanie z woje-
wodą mazowieckim Jackiem
Kozłowskim.

Burmistrz przyjmuje 
interesantów w każdy 

poniedziałek po uprzednim
umówieniu spotkania. 

Tel.: 22 701 75 88.

Pierwsze Targi Edukacyjne w Piasecznie

Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU Nr 199,
poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że w związku z toczącym
się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polega-
jącego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 722 relacji Piaseczno
– Grójec na odcinku od km 8+305 do km 11+066,86 w miejscowości
Bogatki na terenie gminy Piaseczno, powiat piaseczyński, woje-
wództwa mazowieckiego, w dniu 31 stycznia 2013 r. p. Marcin Do-
bek pełnomocnik Inwestora – Mazowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Warszawie – przedłożył uzupełnienie do raportu
oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych,
że w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia
można zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie,
pokój 65, oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie 
w kancelarii Urzędu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno 
mgr Jolanta Łączyńska

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej
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Targi Nieruchomości w Piasecznie

Organizatorem imprezy, która od-
będzie się w Gminnym Ośrodku
Sportu i Rekreacji, jest firma EXPO
PROPERTY – kompleksowy do-
stawca usług w branży nierucho-
mości. Patronat honorowy objął
Burmistrz Miasta i Gminy Pia-
seczno Zdzisław Lis. „Kupuj w kry-
zysie” – to myśl przewodnia, a za-
razem hasło reklamowe, pod jakim
będzie prowadzona kampania pro-
mująca wydarzenie.

Na targach zaprezentuje się
blisko sześćdziesięciu wystaw-
ców. Wśród nich znajdą się dewe-
loperzy, banki, gminy, agencje
nieruchomości i pośrednicy fi-
nansowi. W GOSiR będzie można
również zapoznać się z ofertą
firm remontowo-budowlanych,
biur projektowych, producentów

i sprzedawców elementów wypo-
sażenia wnętrz oraz innych
przedstawicieli branży.

Główną atrakcją targów bę-
dzie piaseczyńska ulga mieszka-
niowa – szczegóły już wkrótce.
Specjalnie na Piaseczyńskie Targi
Nieruchomości „Dom czy Miesz-
kanie” deweloperzy przygotują
nowe, niższe ceny mieszkań i do-
mów, banki preferencyjne wa-
runki kredytowania, agencje nie-
ruchomości niższe ceny usług, 
a pośrednicy finansowi niestan-
dardowe formy finansowania za-
kupu nieruchomości.

Organizator imprezy przygoto-
wał targowy kredyt mieszkaniowy
i bezpłatne konsultacje w ramach
targowych porad eksperta. Każdy
zwiedzający otrzyma voucher o

wartości 15 zł do wykorzystania na
zamieszczenie ogłoszenia w serwi-
sie www.mieszkanialastminute.pl.
Ci, którzy będą chcieli sprzedać nie-
ruchomość bezpośrednio na tar-
gach, będą mieli do dyspozycji spe-
cjalną tablicę ogłoszeń.

Na targach swoje stanowisko
będzie miała również gmina Pia-
seczno, gdzie będzie się można za-
poznać z najważniejszymi plano-
wanymi inwestycjami w gminie,
uzyskać informacje o pracy po-
szczególnych wydziałów Urzędu
Miasta, sprawdzić na interaktyw-
nej mapie obowiązujące plany za-
gospodarowania przestrzennego.

Mecenasem imprezy jest
firma Tedex Service realizująca in-
westycję Tedex Residence w Pia-
secznie. Partnerem targów jest

Przedsiębiorstwo Budowlane
EKO-DOM działające w Górze Kal-
warii. Patronem medialnym jest
„Nad Wisłą” – podwarszawska ga-
zeta lokalna.

Więcej informacji na stro-
nach www.piaseczno.eu oraz
www.targipiaseczno.pl.

Piaseczyńskie Targi Nieru-
chomości „Dom czy Mieszkanie”

16–17 marca 2013 r., godz. 10.00–
16.00 Hala GOSiR w Piasecznie,
ul. Sikorskiego 20. Bilet normalny
– 5 zł, bilet rodzinny (maks. 4
osoby) – 10 zł.

16 i 17 marca odbędzie się pierwsza edycja Piaseczyńskich 
Targów Nieruchomości „Dom czy Mieszkanie”.

Pierwsze regionalne targi coraz bliżej  

PWiK poszerzyło
grono odbiorców

– Zmiana operatora usług prze-
biega bardzo sprawnie – mówi
kierownik Biura Obsługi Klienta
PWIK Paweł Podkowiński. Według
statystyk w przeciągu trzech mie-
sięcy ponad 50 proc. nowych
klientów podpisało już umowy ze
spółką. Wszystkim pozostałym
PWiK chciałoby przypomnieć 
o tej konieczności. – Ponieważ
obowiązek podpisania umowy
dotyczy tylko jednej grupy osób,
prosimy o zwrócenie uwagi, do
której grupy dany odbiorca się za-
licza – dodaje Podkowiński.

Osoby, których dotyczy
zmiana, można podzielić na dwie
grupy: klientów, którzy posiadają
już umowę z PWiK na odbiór ście-
ków oraz odbiorców, którzy do-
tychczas nie podpisywali żadnych
dokumentów o współpracy 
z przedsiębiorstwem. To rozróż-
nienie jest bardzo istotne 
w przypadku dopełniania nie-
zbędnych formalności.

Jesteś klientem PWiK 
i PT Elmar

Osoby będące do 1 stycznia br.
klientami Elmaru i posiadające już
umowę z Przedsiębiorstwem Wo-
dociągów i Kanalizacji w Piasecz-
nie na odprowadzanie ścieków nie
muszą wypełniać żadnych dodat-

kowych dokumentów. Wynika to
z zapisu w paragrafie 24. „Umowy
o odprowadzanie ścieków”, zgod-
nie z którym automatycznie zo-
stali oni objęci świadczeniami
PWiK w zakresie dostarczania
wody z początkiem 2013 roku.

Jesteś klientem wyłącznie
PT Elmar

Pozostali odbiorcy – dotych-
czasowi klienci Elmaru – są zobo-
wiązani do podpisania nowej
umowy na zaopatrzenie w wodę.
Umowa dostępna jest w Biurze
Obsługi Klienta przy ul. Żerom-
skiego 39 w Piasecznie oraz w
Centrum Dokumentów na stro-
nie www.pwikpiaseczno.pl (plik
w formacie pdf).

Umowę należy wypełnić 
i odesłać do PWiK Piaseczno. 
W razie pytań lub wątpliwości
PWiK Piaseczno zachęca do kon-
taktu z Biurem Obsługi Klienta.
Pracownicy chętnie udzielą
wszelkich niezbędnych odpowie-
dzi pod numerem telefonu 
22 750 23 20 lub 22 701 54 00 oraz
drogą elektroniczną pod adresem:
kontakt@pwikpiaseczno.pl. 

Więcej informacji na
www.pwikpiaseczno.pl.

Z początkiem stycznia Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie
przejęło obsługę klientów PT Elmar w
zakresie dostaw wody.

E-faktura za wodę i ścieki 

Cztery miesiące temu Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Piasecznie ruszyło z kampanią
„E-faktura. Aktywuj troskę o śro-
dowisko!”. Odzew był ogromny. -
Wszystkich, którzy jeszcze nie
zdecydowali się na e-fakturę, ser-
decznie zachęcamy do aktywowa-
nia usługi – przekonuje prezes
PWiK Piaseczno Artur Woźnia-
kowski. – Warto, gdyż tego typu
rozwiązanie niesie za sobą wiele
korzyści i zalet w zakresie za-
równo profesjonalnej obsługi
klienta, jak i ochrony środowiska
naturalnego.

Czym jest e-faktura
E-faktura to tradycyjna faktura
przesyłana w formie elektronicz-
nej. Dokument dociera do klienta
na podany adres email już w kilka
godzin po wystawieniu, czyli
znacznie szybciej niż jej papie-
rowy odpowiednik. Dodatkowo

dostęp do Internetu umożliwia
podgląd dokumentu o dowolnej
porze i z dowolnego miejsca. Po-
nadto faktura, znajdująca się 
w przestrzeni wirtualnej, nie za-
biera tyle miejsca, co stos faktur
papierowych. Dzięki temu odna-
lezienie danej pozycji sprzed kilku
miesięcy jest dużo łatwiejsze. Po-

nadto nie marnuje się papieru, co
oznacza mniej ścinanych drzew,
zużytej energii i zanieczyszczonej
wody.

Jak zamówić e-fakturę
Wystarczy wejść na stronę Inter-
netowego Biura Obsługi Klienta
PWiK Piaseczno (www.ibok.pwik-
piaseczno.pl) i wyrazić zgodę na
przesyłanie faktur w formie elek-
tronicznej (PDF). Należy podać
imię nazwisko, numer PESEL, ad-
res zamieszkania i aktualny adres
mailowy. Pierwsza faktura elektro-
niczna za usługi PWiK zostanie
wysłana w najbliższym okresie
rozliczeniowym.

E-faktura aktywuj troskę o
środowisko
Celem akcji jest uświadomienie ko-
rzyści płynących z tej formy rozli-
czeń oraz pokazanie istotnych
aspektów proekologicznych. –
Mamy nadzieję, że dzięki naszej
kampanii dotrzemy do większości
naszych klientów i wspólnie przy-
czynimy się do poprawy środowi-
ska – dodaje Woźniakowski – Po-
nadto za każde 99 osób, które
zdecydują się na fakturę elektro-
niczną, firma zasadzi jedno drzewo
na terenie gminy Piaseczno pod-
czas Pikniku Rodzinnego z okazji
Dnia Ziemi.

*

14 lutego podczas I Konferencji In-
westycyjnej Gmin Metropolii War-
szawskiej „Miasto – Wizja – War-
szawa” w Hotelu Westin nagrodę
odebrał burmistrz Zdzisław Lis.
Została ona przyznana najprężniej
rozwijającym się dzielnicom i gmi-
nom w oparciu o ranking gmin 
o największym potencjale inwe-
stycyjnym wynikającym z raportu

„Metropolia jutra” przygotowa-
nego przez firmę ProDevelop-
ment, działającą na rynku nieru-
chomości, na podstawie wielo-
czynnikowej analizy danych sta-
tystycznych GUS, Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego oraz Mini-
sterstwa Budownictwa. Organiza-
torem konkursu było wydawnic-
two Eurobuild.

Już ponad trzy tysiące klientów PWIK 
korzysta z elektronicznej formy rozliczeń.

Piaseczno 
Liderem Wzrostu
Gmina Piaseczno zajęła III miejsce w kon-
kursie Lider Wzrostu Gmin Metropolii
Warszawskiej.

Co roku w Pol-

sce wystawia się

około 4 miliardy 

faktur, co stanowi 

20 tysięcy ton pa-

pieru, czyli 340 ty-

sięcy ściętych drzew.
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Zimowe oczyszczanie

Jednym z najważniejszych aktów
prawnych określających obo-
wiązki związane z odśnieżaniem
nieruchomości oraz terenu wokół
niej jest „Prawo budowlane” (DzU
1994, Nr 89, poz. 414). Ustawo-
dawca nakłada tam na właściciela
lub wyznaczonego przez niego
zarządcę obowiązek użytkowania
nieruchomości zgodnie z jej prze-
znaczeniem oraz utrzymywania
jej w odpowiednim stanie tech-
nicznym, czyli niezagrażającym
życiu i zdrowiu mieszkańców i in-
nych osób znajdujących się w bez-
pośredniej jej bliskości. Tak więc
w zależności od tego, do kogo na-
leży nieodśnieżony fragment te-
renu, uprzątnąć powinien go od-
powiedni zarządca.

Kto odśnieża na osiedlu?
Kwestia usuwania śniegu na

osiedlu jest zawarta między in-
nymi w ustępie drugim artykułu
61 „Prawa budowlanego”. Zgodnie
z tym przepisem właściciel bądź
zarządca nieruchomości musi 
z zachowaniem należytej staran-
ności zapewniać mieszkańcom
bezpieczeństwo podczas użytko-
wania budynku, zwłaszcza jeśli
mamy do czynienia z wystąpie-
niem niekorzystnych czynników
zewnętrznych. Jednym z tych
czynników, które wymienia usta-
wa, są zjawiska atmosferyczne ta-
kie jak opady śniegu, występowa-
nie szronu czy gołoledzi.

Zagrożenie na dachu
Śnieg zalegający na po-

wierzchni dachu może powodo-
wać wiele zagrożeń. Z jednej
strony stanowi on dodatkowe ob-
ciążenie i niekorzystnie wpływa
na konstrukcję dachu, zwłaszcza
w czasie roztopów i wahań tem-
peratury, a z drugiej – w zależno-
ści od indywidualnych cech bu-
dynku – może stanowić poważne
zagrożenie dla przechodniów oraz
samochodów poruszających się
wokół. Z tego powodu ustawo-
dawca nakłada na zarządcę bądź
właściciela nieruchomości obo-
wiązek usuwania nadmiaru
śniegu z dachu oraz wykonywa-
nia doraźnej kontroli jego stanu
technicznego oraz całego bu-
dynku. Tak więc odśnieżanie bu-
dynku nie kończy się w chwili
usunięcia zalegającego na nim
śniegu – zarządca powinien rów-
nież zadbać o usunięcie nawisów
śnieżnych, sopli lub innych czyn-

ników, które mogą stanowić bez-
pośrednie zagrożenie dla zdrowia
lub życia.

Kto może odśnieżać dachy?
Przepisy prawa pracy ściśle

regulują kwestię tego, kto może
wykonywać takie prace jak od-
śnieżanie dachu. Jeśli odśnieżany
dach nie jest z każdej strony osło-
nięty ścianą, której wysokość wy-
nosi co najmniej 150 cm i znajduje
się powyżej jednego metra nad
ziemią, to osoba odśnieżająca go
musi legitymować się aktualnymi
uprawnieniami do prac na wyso-
kości. Dodatkowo takie osoby mu-
szą być odpowiednio przeszko-
lone, a na czas odśnieżania dachu
lub usuwania śniegu i lodu z ele-
wacji właściciel nieruchomości lub
jej zarządca jest zobowiązany
utworzyć specjalną strefę och-
ronną, aby w pobliżu budynku nie
znalazły się osoby postronne.

Balkon odśnieżaj sam
Zupełnie inaczej obowiązki

wyglądają w przypadku balko-
nów. Wydawać by się mogło, że
balkon stanowi część elewacji,
więc jego powierzchnie powinien
odśnieżać właściciel budynku lub
wyznaczony przez niego za-
rządca. Tak jednak nie jest. Obo-
wiązek odśnieżania balkonu przy-
legającego do lokalu mieszkalnego
spoczywa na właścicielu lokalu
mieszkalnego. Właściciel bu-
dynku, w takim przypadku jest
nim najczęściej wspólnota miesz-
kaniowa, odpowiada za należyte
utrzymanie jedynie części wspól-
nych budynku. W tej kwestii wy-
powiedział się Sąd Najwyższy
swoim wyrokiem z 3 października
2002 r. (sygn. akt III RN 153/01), w
którym stwierdził, że „Balkon
przylegający do lokalu mieszkal-
nego, stanowiącego przedmiot od-
rębnej własności i służący do wy-
łącznego użytku jego właściciela,
stanowi część składową tego lo-
kalu, a koszty jego utrzymania w
należytym stanie, w tym także
jego odtworzenia, nie obciążają
wspólnoty mieszkaniowej bu-
dynku, lecz właściciela lokalu
mieszkalnego”.

Kto zadba zimą o chodnik?
Drugim ważnym dokumen-

tem, obok „Prawa budowlanego”,
regulującym zimowe obowiązki
jest „Ustawa o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach”, DzU

1996, Nr 132, poz. 622. Te dwa do-
kumenty, obok wcześniej wspo-
mnianych obowiązków, nakładają
na właściciela nieruchomości (lub
wybranego przez niego zarządcę)
obowiązek utrzymania w należy-
tym stanie chodników wzdłuż
nieruchomości oraz dróg we-
wnętrznych (osiedlowych). Tym
samym właściciel nieruchomości
musi usunąć z ciągów komunika-
cyjnych śnieg, lód i błoto pośnie-
gowe. Powinien on również we
właściwy sposób zmagazynować
usunięty śnieg, który nie może
utrudniać ruchu pieszych i samo-
chodów. Jeśli drogi osiedlowe na-
leżą do gminy, to jest ona zobo-
wiązana prawnie do odśnieżania.
Natomiast jeśli drogi osiedlowe
stanowią drogę wewnętrzną lub
prywatną, to obowiązek ich od-
śnieżania spoczywa na właści-
cielu, czyli najczęściej na radzie
osiedla lub wspólnocie mieszka-
niowej, która może w tym celu
wynająć specjalistyczną firmę.
Wtedy to na firmie spoczywa
obowiązek odśnieżenia dróg oraz
bezpiecznego zmagazynowania
czy wywiezienia śniegu.

Jeśli wzdłuż nieruchomości
nie ma chodnika, a ruch pieszych
odbywa się po wydzielonej części
drogi publicznej znajdującej się
bezpośrednio przy granicy nieru-
chomości, to również musi być
ona uprzątnięta.

Właściciel nieruchomości zo-
bowiązany przez prawo do od-
śnieżania musi również pamiętać,
że ustawodawca szczegółowo
określił to, jakich środków natu-
ralnych i chemicznych można
używać do oczyszczania dróg 
i chodników w zimie. Te informa-
cje znajdują się w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 27 paź-
dziernika 2005 r. (DzU 2005, Nr
230, poz.1960), które stanowi za-
łącznik do „Ustawy o ochronie
przyrody” (DzU 2004, Nr 92, poz.
880).

Kiedy nie trzeba odśnieżać
chodnika

Jeśli chodnik nie przylega do
nieruchomości, jest np. oddzie-
lony od płotu lub muru budynku
pasem trawnika, obowiązek jego
odśnieżania spada na zarządcę
drogi. Podobnie jest wówczas, gdy
chodnik nie jest w ogóle wyodręb-
niony. Właściciel nieruchomości
nie odpowiada także za usuwanie
śniegu z chodników, na których

dopuszczone jest płatne parkowa-
nie. Za ich utrzymanie odpowie-
dzialny jest zarząd drogi, który po-
biera opłaty za postój. On także
powinien odśnieżać płatne miej-
sca parkingowe, w tym znajdujące
się w tych strefach „koperty”.

Kto jest zarządcą drogi, 
a więc powinien o nią dbać?

Za odśnieżanie i zapewnianie
przejezdności dróg zimą odpo-
wiada ich zarządca. Na terenie
gminy Piaseczno występują drogi
miejskie, powiatowe, wojewódz-
kie i krajowe. Za część jezdni osie-
dlowych odpowiadają spółdziel-
nie i wspólnoty mieszkaniowe
bądź ich właściciele. Nie jest więc
tak, że za wszystkie ulice odpo-
wiada gmina.

Zimowym utrzymaniem dróg
gminnych i przyległych do nich
chodników zajmuje się Wydział
Utrzymania Terenów Publicz-
nych. To właśnie do Urzędu Miasta
i Gminy należy zgłaszać ewentu-
alne problemy z przejezdnością
lub zaleganiem śniegu na skrzy-
żowaniach czy przystankach ko-
munikacji miejskiej i podmiejskiej.
Jeśli pojawiają się wątpliwości, kto
jest właścicielem drogi, w łatwy
sposób można to zweryfikować.
Wystarczy wejść na gminną
stronę internetową www.pia-
seczno.eu i z głównej strony klik-
nąć zakładkę „drogi”. Można rów-
nież przyjść osobiście do Wydziału
Utrzymania Terenów Publicz-
nych, Urząd Miasta i Gminy Pia-
seczno ul. Kościuszki 5, pok. 88,
lub zadzwonić pod numer: 22 701
76 52, e-mail: utp@piaseczno.eu.

Za odśnieżanie dróg powiato-
wych odpowiada Zarząd Dróg Po-

wiatowych, ul. Kościuszki 9 (I pię-
tro), 05-500 Piaseczno, nr tel.: 22 756
24 82, e-mail: maria.olejnik@zdp-
piaseczno.pl (sekretariat). Godziny
pracy: od poniedziałku do piątku
7.00–15.00. Szczegółowy wykaz
dróg powiatowych znajduje się
również w zakładce „drogi” na
www.piaseczno.eu.

Do odśnieżania i remontów
dróg wojewódzkich, tj. drogi Nr 721
Nadarzyn – Piaseczno – Konstan-
cin Jeziorna (ul. Okulickiego –
Przesmyckiego – Wschodnia), Nr
722 Piaseczno – Prażmów – Grójec
(ul. 17-go Stycznia – Gerbera – Sien-
kiewicza – Pod Bateriami – Pułku
4 Ułanów – Jazgarzew), Nr 873 Pi-
lawa – Zalesie Górne (od drogi War-
szawa – Góra Kalwaria do Zalesia
Górnego do przejazdu kolejowego)
oraz drogi Nr 709 (ul. Dworcowa
od ul. Sienkiewicza do dworca
PKP), zobowiązany jest Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,
00-048 Warszawa, nr tel.: 22 244
90 00 (do 12), faks: 22 244 90 13; 
e-mail: dyrekcja@mzdw.pl.

O drogę krajową Nr 79 War-
szawa – Góra Kalwaria (ul. Puław-
ska – ul. Armii Krajowej – ul. As-
faltowa) dba natomiast Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad, Oddział w Warszawie, 
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa,
adres e-mail: sekretariat@war-
szawa.gddkia.gov.pl; nr tel.: 22 813
33 75, 22 810 39 84, 22 870 68 27, 22
870 68 75; faks: 22 810 04 12.

Jakie kary za uchylanie się
od obowiązku odśnieżania?

Kontrolę nad obowiązkiem
odśnieżania dróg, dachów oraz te-
renów wokół poszczególnych nie-

ruchomości sprawują policja,
straż miejska oraz nadzór budow-
lany. Jeśli właściciel nieruchomo-
ści nie odśnieża dachu oraz nie
sprawdza jego stanu technicz-
nego, to inspektor nadzoru bu-
dowlanego ma prawo nałożyć na
właściciela bądź administratora
budynku mandat karny w kwocie
500 złotych. Inspektor może
także skierować sprawę do sądu.
Ponadto w razie występowania
realnego zagrożenia zdrowia i ży-
cia dla mieszkańców inspektor
nadzoru budowlanego może
także całkowicie wyłączyć dany
budynek z użytkowania do czasu
odśnieżenia dachu czy usunięcia
innych usterek technicznych spo-
wodowanych opadami śniegu.

Policja może ukarać właści-
ciela bądź administratora bu-
dynku karą w wysokości do ty-
siąca złotych. Jeśli ukarana osoba
unika zapłaty, to policja ma prawo
skierować wniosek o ukaranie do
sądu. Wtedy kara może wynieść
już nawet 5 tys. złotych.

W przypadku ujawnienia na-
wisów śnieżnych czy sopli zagra-
żających mieszkańcom i prze-
chodniom właściciel budynku lub
jego zarządca odpowiedzialny za
utrzymanie prawidłowego stanu
technicznego nieruchomości
może zostać ukarany mandatem
przez straż miejską. Wysokość
mandatu może wynieść od 20 do
500 złotych.

Gdy nie mamy pewności, kto
jest odpowiedzialny za nieodśnie-
żony chodnik, lub mamy pro-
blemy z wyegzekwowaniem jego
uprzątnięcia, należy zadzwonić
do straży miejskiej na bezpłatny
numer alarmowy – 986.               *

Co robić, gdy nie można swobodnie przejść chodnikiem z po-
wodu zasp śniegu? Jak nie zostać... na lodzie? Kto powinien
odśnieżyć dach? Przeczytaj, kto jest odpowiedzialny za od-
śnieżanie.

Kto za co odpowiada?

Od początku roku gmina wydała na zimowe utrzymanie dróg i odśnieżanie chodników
ponad 2,3 mln zł                                                                             Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
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„Cyfrowa Szkoła” w Jazgarzewie

Lekcje pokazowe z użyciem naj-
nowszych technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych obejrzeli
w poniedziałek 18 lutego burmistrz
Piaseczna Zdzisław Lis, sekretarz
magistratu Arkadiusz Czapski oraz
radni z Komisji Oświaty – Zbi-
gniew Mucha i Marek Marciniuk.

Na zaproszenie dyrektora
szkoły Dariusza Bruszewskiego
reprezentanci gminy wizytowali
lekcje języka polskiego i języka an-
gielskiego, podczas których wy-
korzystywane były trzy tablice
interaktywne, a także lekcję bio-
logii, na której wizualizer pokazy-
wał na projektorze powiększone
schematy układu krwionośnego.

W ramach „Cyfrowej Szkoły”
placówka doposażona została

również m.in. w dwadzieścia trzy
komputery komputery, dwie dru-
karki laserowe, urządzenie wielo-
funkcyjne, skaner oraz cztery pro-
jektory multimedialne. Całość
doposażenia kosztowała ponad
90 tys. zł, z czego 28 proc. pokryła
gmina Piaseczno.

Dzięki programowi rozwijania
kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych
„Cyfrowa Szkoła” już 50 placówek
z terenu Mazowsza zyskało nowo-
czesne urządzenia pomagające 
w prowadzeniu multimedialnych
lekcji. Program opiera się na zało-
żeniu, że jednym z podstawowych
zadań współczesnej szkoły jest
rozwijanie kompetencji uczniów

przygotowujących ich do życia 
w społeczeństwie informacyjnym
oraz że rozwój kompetencji
uczniów powinien dokonywać się
w szkole poprzez działania kom-
petentnych nauczycieli, świado-
mych korzyści edukacyjnych 
z wykorzystania technologii infor-

macyjno-komunikacyjnych (TIK).
Zastosowanie TIK w edukacji
przyczynia się także do rozwoju
nieformalnych form kształcenia 
i samokształcenia uczniów i na-
uczycieli oraz przygotuje ich do
udziału w procesie uczenia się
przez całe życie.

Zespół Szkół Publicznych w Jazgarze-
wie zyskał nowoczesny sprzęt cyfrowy
o wartości ponad 90 tys. zł w ramach
rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”.

Działanie tablicy interaktywnej sprawdzał osobiście bur-
mistrz Zdzisław Lis.        Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA

Kolejne wydanie „Gazety Piase-
czyńskiej” planujemy poświęcić
przede wszystkim prezentacji
oferty sportowo-rekreacyjnej do-
stępnej na terenie gminy Pia-
seczno. Jest to odpowiedź na po-
trzebę mieszkańców związaną 
z dostępem do informacji, która
uwidoczniła się w trakcie prowa-
dzonych wśród mieszkańców ba-
dań ankietowych dotyczących
sportu i rekreacji.

Jeśli więc prowadzisz klub spor-
towy, w formie stowarzyszenia,
uks-u czy prywatnej działalności,
masz ofertę np. fitness, tenis, stad-
ninę koni, paintball czy wypoży-
czasz kajaki, koniecznie napisz nam

krótko, ale wyczerpująco na temat
prowadzonej działalności. Wszyst-
kie oferty związane ze sportem 
i rekreacją zostaną w skrótowej for-
mie wizytówki danego podmiotu
bezpłatnie zaprezentowane w naj-
bliższym numerze „Gazety Piase-
czyńskiej”. Prosimy pamiętać o po-
daniu strony internetowej,
telefonu, adresu i krótkiej charak-
terystyki prowadzonej działalności
sportowo-rekreacyjnej.

Swoje propozycje można zgła-
szać na adres mailowy strzyzew-
ski@piaseczno.eu do 8 marca br.
Więcej informacji można uzyskać
pod numerem telefonu: 22 701 76 82.

*

Piaseczyńska na sportowo

Adoptuj zwierzaka

Bezpańskie psy i koty, które zostały
znalezione na terenie gminy, za po-
średnictwem Straży Miejskiej tra-
fiają do przytuliska prowadzonego
przez lekarza weterynarii. Tam, po
uprzednim zaszczepieniu, zaczipo-
waniu i, jeśli wiek na to pozwala,
wykastrowaniu, czekają na ludzi
mogących dać im schronienie oraz
otoczyć troską. Zapraszamy ser-
decznie do adopcji tych zwierząt,
którym los nierzadko przysporzył
cierpienia i udręki. Zdjęcia psów 
i kotów czekających na właściciela
prezentowane są na specjalnych
stronach prowadzonych przez wo-

lontariuszy bądź fundacje poma-
gające w adopcjach i promocji bez-
domnych zwierząt. Portalem pu-
blikującym prezentacje zwierząt
znalezionych na terenie gmin Pia-
seczno oraz Konstancin-Jeziorna
jest www.psypiaseczno.egonet.pl.
Również na stronie Fundacji na
rzecz zwierząt „Przytul Psa” z Usta-
nowa znaleźć można zdjęcia cze-

kających na adopcje psów:
www.przytulpsa.pl.

Straż Miejska, która jest orga-
nizatorem akcji, odpowie na wszel-
kie pytania i pomoże w przygoto-
waniu do adopcji zwierząt 
z terenu gminy Piaseczno.

Kontakt: e-mail strazmiejska@pia-
seczno.eu,  tel.: 22 750 21 60.

Pod takim hasłem
prowadzona jest
przez Straż Miej-
ską w Piasecznie
akcja zachęcająca
mieszkańców do
adopcji bezdom-
nych zwierząt.

Jeśli chcesz przygarnąć czworonoga skorzystaj z zakładki
„Adoptuj zwierzaka” na stronie www.piaseczno.eu

Zapraszamy osoby niepełnosprawne z ustalonym stopniem
niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie gminy Piaseczno,
do udziału w projekcie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 
w Piasecznie przy ul. Wojska Polskiego 54 w latach 2012–2014
realizuje projekt „Aktywne Piaseczno”, współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej inte-
gracji społecznej i zawodowej, a co za tym idzie – niezależności
od instytucji pomocy społecznej.

Beneficjenci projektu „Aktywne Piaseczno” zrealizowa-
nego w 2012 r. otrzymali wsparcie poprzez szkolenia pro-
wadzone przez wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną ka-
drę. Uczestnicy projektu nabyli wiedzę z zakresu
kompetencji społecznych, wychowawczych i rozwiązywania
indywidualnych oraz rodzinnych problemów. Zwiększyła się
motywacja, wiara we własne możliwości, wzrosła samo-
ocena. Zwiększyła się również w znacznym stopniu integra-
cja społeczna poprzez zwiększenie uczestnictwa w życiu
społecznym i nawiązanie nowych znajomości. Część osób
biorących udział w projekcie „Aktywne Piaseczno” podjęła
bezpłatną naukę w celu uzupełnienia wykształcenia i otrzy-
mała wsparcie w formie sfinansowania dojazdów do szkoły
oraz zakupu podręczników szkolnych. W ramach projektu
odbyły się szkolenia zawodowe wcześniej omówione na spo-
tkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym pod kątem
aktywizacji zawodowej. Znaczącą rolę odegrał psycholog,
który służył pomocą tak podczas zajęć grupowych, jak i pod-
czas terapii indywidualnej.

Kolejną grupą, do której Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej kieruje wsparcie, są osoby niepełno-
sprawne, z ustalonym stopniem niepełnosprawności, za-
mieszkałe na terenie gminy Piaseczno. Problemami osób
niepełnosprawnych są między innymi bariery w sferze roz-
poznania swojego potencjału zawodowego i psychospo-
łecznego oraz mała świadomość swoich praw i możliwości,
jakie dzisiejszy rynek pracy oferuje osobom niepełnospraw-
nym. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym
programem szkoleniowo-doradczym, skierowanym na na-
bywanie kompetencji społecznych, integrację społeczną 
i zawodową, przy zastosowaniu indywidualnej diagnozy po-
trzeb uczestników.

Szczegółowych informacji udzielają: koordynator projektu
„Aktywne Piaseczno” – p. Elżbieta Klimkowska, pracownik so-
cjalny – p. Beata Grabowska pod nr telefonu: 22 756 72 63, 
22 750 33 08, 22 737 23 97.

OGŁOSZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie
ogłasza nabór kandydatów do projektu 

„Aktywne Piaseczno 2013”

Warsztaty okołoporodowe

Wraz z pojawieniem się Waszego
Potomka na planecie Ziemia
Wasz świat przewróci się do góry
nogami! Na szczęście można
przygotować się wcześniejna to
wydarzenie. Jak zadbać psychicz-
nie i fizycznie o rodziców? Co
warto wiedzieć o porodzie oraz
metodach łagodzenia bólu w
trakcie porodu? Jak technicznie
poradzić sobie z Maleństwem?
Jak nie zwariować, nie osiwieć,
nie dostać bzika? Jak cieszyć się
z pierwszych chwil wspólnego
życia?

O tym wszystkim opowie-
dzą dyplomowane doule ze Sto-
warzyszenia Doula w Polsce:
Agnieszka Rudzińska-Jobda, Iza-
bela Frankowska i Julita Molenda.

Zajęcia potrwają około 2 go-
dzin i będą składały się z trzech
bloków tematycznych:
• Tajemnice porodu
• Farmakologiczne i niefarmakolo-
giczne metody łagodzenia bólu po-
rodowego.
• Praktyczne przygotowanie do
porodu, czyli jak ogarnąć świat po
wielkiej zmianie.

Warsztaty będą miały miejsce
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Piasecznie, 
ul. Wojska Polskiego 54, w dniu 
6 marca o godz. 16.00.

Zapisy oraz wszelkie pytania
prosimy kierować do: Izabeli Fran-
kowskiej: iza@douladlaciebie.pl, tel.
691 064 993; Agnieszki Rudziń-
skiej-Jobdy: agnieszka@twojado-

ula.com, tel. 501 406 482; Julity Mo-
lendy: julita.molenda@wp.pl, tel.
606 500 028.

„Doula (czyt. dula – w języku
greckim oznaczała służącą) to wy-
kształcona i doświadczona rów-
nież w swoim macierzyństwie
kobieta zapewniająca ciągłe nie-
medyczne, fizyczne, emocjonalne
i informacyjne wsparcie dla matki
i rodziny na czas ciąży, porodu 
i po porodzie.

Doula to nie współczesny wy-
mysł, to ktoś znany od zawsze.
Wspierająca kobieta, która rozwie-
wała ciążowe wątpliwości, poma-
gała w trakcie porodu, w razie pro-
blemów uczyła karmić dziecko 
i opiekować się nim, wspierała 
w trudnych początkach macie-
rzyństwa. Czasem była akuszerką, 
a czasem po prostu była dla samej
kobiety i jej poczucia spokoju. Były
to matki, siostry, przyjaciółki, ktoś, 
z kim bliski i intymny kontakt nie
zawstydzał, a dawał poczucie bez-
pieczeństwa”. Źródło: www.do-
ula.org.pl

Dyplomowane doule 6 marca poprowa-
dzą bezpłatne warsztaty o tematyce
okołoporodowej i wczesnego rodziciel-
stwa. Zapraszamy do udziału zaintere-
sowane Panie.



Piaseczyńska  KULTURA

Recital Artura Andrusa

W piątkowy wieczór w Centrum
Kultury w Piasecznie zabrzmią hity
z najnowszej płyty Andrusa, takie
jak: „Ballada o Baronie, Niedźwie-
dziu i Czarnej Helenie”;” Cieszyń-
ska”, „Piłem w Spale, spałem w Pile”,
i wiele innych. Bilety na koncert ro-
zeszły się jak świeże bułeczki, co
bezsprzecznie świadczy o popular-
ności artysty, który oprócz tytułu
Mistrza Mowy Polskiej może się po-
chwalić również najnowszym al-
bumem o statusie Podwójnej Pla-

tyny – „Myśliwiecka”. Dla tych, któ-
rym nie udało się zdobyć biletu,
mamy do wygrania podwójne za-
proszenie w konkursie, który po-
jawi się w dniu koncertu na stronie
facebook.com/GminaPiaseczno.

Znany i lubiany kabareciarz,
redaktor trójkowej „Powtórki 
z rozrywki”, cotygodniowy gospo-
darz spotkań w warszawskiej
Piwnicy pod Harendą, poza tym
poeta, autor tekstów piosenek, ko-
mentator „Szkła kontaktowego” –

tak scharakteryzować można An-
drusa, artystę multimedialnego.
Można go nie tylko usłyszeć w ra-
diu i na płytach, zobaczyć na sce-
nie i w telewizji, ale też przeczy-
tać. Często pisał i nadal pisze
teksty piosenek dla innych arty-
stów kabaretowych, m.in. dla
Małgorzaty Zwierzchowskiej 
i Olka Grotowskiego („Wiesiek
idzie”, „Jarocin”, „Beczka piwa”),
dla Czerwonego Tulipana („Żeby
się sobą zauroczyć”, „Odezwa do
Małgosi”) oraz dla Grupy MoCarta
– słynny „Paskudny wio…” wyko-
nywany z Arturem Renionem
czy „Nie śmiejcie się z taty”.

Andrus raz w miesiącu wystę-
puje na Kabaretowych Scenach
Trójki w różnych miastach Polski,

można go też zobaczyć w Łódzkiej
Piwnicy Artystycznej Przechowal-
nia. Nagrania Andrusa usłyszeć
można na płycie Grupy MoCarta
oraz na dwupłytowym albumie
„Przechowalnia”, gdzie prezentuje
on swoje najbardziej znane utwory.
Artysta wydał także w 2005 roku
solową płytę pt. „Łódzka”.

Jako dziennikarz zabłysnął 
w 2011, gdy nakładem wydawnic-
twa Prószyński i S-ka ukazał się
jego wywiad z Marią Czubaszek.
Wciela się też w postać Jonathana
Owensa w serialu kabaretowym
„Spadkobiercy”, transmitowa-
nym w telewizji. W listopadzie
2011 roku Prezydent RP uhonoro-
wał Artura Andrusa Złotym Krzy-
żem Zasługi.

Znany i lubiany kabareciarz wystąpi 
1 marca o godz. 20.00 z recitalem pro-
mującym swoją najnowszą płytę. 
Do wygrania są jeszcze dwa bilety.

Miłość jest muzyką

Piątkowy wieczór 8 marca propo-
nujemy spędzić w miłym towarzy-
stwie i posłuchać razem piosenek o
miłości. Zabrzmią dla Państwa
utwory ze znanych musicali, przed-
stawień teatralnych i autorskie
kompozycje artystów. Patronat nad
recitalem objął Burmistrz Miasta 
i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis.
Koncert współfinansowany jest ze
środków PUK Sita Piaseczno. Bilety
wstępu w cenie 15 zł są do nabycia
w kasach Centrum Kultury.

Ewa Konstanciak – aktorka 
i piosenkarka. W 1980 roku zade-

biutowała na scenie Teatru Po-
wszechnego w Łodzi. W latach
1982–1989 występowała w Teatrze 
Na Targówku w Warszawie. 
W 1997 roku wystąpiła gościnnie
w warszawskim Teatrze Komedia.
W 2004 roku nagrała płytę pt.
„Tango”.

Leszek Matecki – współzało-
życiel zespołu „Mikroklimat”, gita-
rzysta i kompozytor, który w tym
zespole grał do 2002 roku. Wystę-
pował w zespole Ryszarda Ryn-
kowskiego. W swoim dorobku ma
nagrania licznych płyt i jako mu-

zyk sesyjny, i jako producent. Grał
w różnych zespołach na wszyst-
kich kontynentach z wyjątkiem
Australii. Jego gitarę można z ła-

twością rozpoznać po wysublimo-
wanym brzmieniu, do którego
przykłada wyjątkową wagę. Obec-
nie gitarzysta Moniki Brodki.      *

Z okazji Dnia Kobiet serdecznie zapra-
szamy do Centrum Kultury na recital
Ewy Konstanciak i Leszka Mateckiego.

W ramach Wtorku Teatral-
nego zapraszamy 12 marca
w niezwykłą podróż do
krainy piosenki, w którą
zabierze nas Artur Gotz.
„Tango d’amore” to nastro-
jowy teatr piosenki, swoisty
kabaret artystyczny łączący
w sobie elementy zarówno
komizmu, jak również no-
stalgii i zadumy nad otacza-
jącą nas rzeczywistością. Na
program składają się pio-
senki m.in. Zygmunta Ko-
niecznego, Bułata Oku-
dżawy, Marka Grechuty,
Agnieszki Osieckiej, Michała
Zabłockiego, Wiesława Dym-
nego, Leszka Długosza do tekstów Andrzeja Bursy oraz z Kaba-
retu Starszych Panów, często w zaskakujących aranżacjach 
i oryginalnej, porywającej interpretacji. Prostota formy zna-
komicie uwydatnia siłę poetyckiej treści. Sceniczna swoboda
artysty, jego muzykalność, wyrazista mimika i bezbłędna dykcja
sprawiają, że recital ogląda się z wielką przyjemnością.

Panu Arturowi Gotzowi akompaniować będą Lena Minkacz
na fortepianie, Joanna Mizera-Zalejska na altówce i skrzyp-
cach, Andrzej Minkacz na basie oraz Sebastian Ziomek na in-
strumentach perkusyjnych.

Występ odbędzie się o godz. 20.00 w sali Centrum Kultury
przy ul. Kościuszki 49. Bilety w cenie 15 zł są do nabycia w ka-
sach Centrum Kultury.

„Tango d’amore” 
– nastrojowy teatr piosenki

Przystanek Kultura zaprasza seniorów na zajęcia ruchowe,
które będą się odbywać w zależności od rodzaju ćwiczeń raz
bądź dwa razy w tygodniu.
Wiele starszych osób nie ćwiczy z uwagi na strach przed skalą
trudności ćwiczeń czy kontuzjami. Problem stanowi też czasem
wstyd przed ujawnieniem słabej kondycji wśród młodszych
uczestników, sprężystych i wysportowanych. Część seniorów bo-
ryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a nawet ociera
się o niepełnosprawność.

Choć ruch jest kluczowy, by jak najdłużej zachować zdrowie,
czasem seniorom wydaje się, że z uprawiania sportu nie przyjdzie
im w ich wieku nic dobrego. Tymczasem sport mogą i powinni
uprawiać wszyscy, nawet ci chorzy i nie w pełni sprawni. Ćwiczenia
poprawiają kondycję nie tylko fizyczną, ale także psychiczną. To z
kolei sprawia, że uprawiający sport są niezależni nawet do późnej
starości. Regularna gimnastyka jest sposobem na mocne mięśnie,
sprawne stawy, dobre samopoczucie oraz czujny umysł. Ćwiczący
seniorzy mają często więcej energii niż nastolatki.

Dlatego gorąco zachęcamy seniorów z terenu gminy Pia-
seczno do udziału w zajęciach ruchowych przygotowanych spe-
cjalnie z myślą o osobach 50+. Chętni do uczestniczenia w zaję-
ciach pod hasłem „Aktywni i sprawni po 50-tce” lub „Pokonaj
ograniczenia po 50-tce” będą spotykać się dwa razy w tygodniu
i ćwiczyć przez godzinę. Koszt takiej gimnastyki to 55 zł/miesiąc.
Zainteresowanych zajęciami tanecznymi zapraszamy natomiast
na spotkania w cyklu jeden raz w tygodniu po godzinie. Koszt ta-
kich zajęć to 65 zł/miesiąc.

Bliższe informacje i zapisy w recepcji Przystanku Kultura przy
placu Piłsudskiego 9, tel. 22 716 79 62. Liczba miejsc ograniczona.

Gimnastyka dla seniorów


