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Luxtorpeda, Pięć Dwa Dębiec, Out of Tune,
Mimo Woli i Hades zagrają w czwartek
20 czerwca w godz. 16.00–21.00 w Parku Miej-
skim w Piasecznie. Koncert plenerowy w po-
dziękowaniu przyjaciołom i wolontariuszom
organizuje Fundacja Dobra Wola. Jednym 
z partnerów imprezy jest gmina Piaseczno.

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 3 lipca 2013  
o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

www.piaseczno.eu

Ostre granie na Wolprezie
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Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej str. 2

Sprawozdanie z pracy 
burmistrza str. 2

Nowe boiska szkolne
Przy zespołach szkół w Chylicach i Jazga-
rzewie otwarto nowe boiska ze sztuczną
nawierzchnią. str. 7

XIII Piaseczyńskie 
Teatralia Sobótkowe
21 czerwca rozpocznie się trzydniowe
święto teatru, połączone z festiwalem 
Indii w Piasecznie. Podczas Teatraliów 
zaprezentują się teatry lokalne i kra-
jowe. Przed spektaklami zapraszamy na
koncerty.                                                 str. 8

115 lat Kolei 
Wąskotorowej
23 czerwca 2013 roku zabytkowa Piase-
czyńska Kolej Wąskotorowa, dawna Gró-
jecka Kolej Dojazdowa, obchodzi swój 
jubileusz 115-lecia.                                      str. 6

Józefosław zyskał 
Klub Kultury
W piątek 14 czerwca nastąpiło oficjalne
otwarcie filii Centrum Kultury w Józefo-
sławiu.  str. 8

Czysta gmina Piaseczno
Podpisane zostały już umowy z wyłonionymi

w przetargach firmami na odbiór odpadów

komunalnych z terenu gminy Piaseczno.

Gmina podzielona została na trzy sektory,

dwa z nich obsługiwać będzie firma Jarper Sp.

z o.o., a jeden Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

-Handlowo-Usługowe Lekaro.
* s. 7

Burmistrz Miasta i Gminy Pia-
seczno Zdzisław Lis podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej, gło-
sami 22 radnych, jednogłośnie
otrzymał absolutorium.

Tym samym radni wyrazili
pozytywną ocenę działalności fi-
nansowej gminy za 2012 rok.
Wcześniej wykonanie budżetu po-
zytywnie oceniły Regionalna Izba
Obrachunkowa oraz poszczególne
komisje Rady Miejskiej. Udzielenie
absolutorium było swego rodzaju

wotum zaufania wobec burmi-
strza. Przedstawiciele opozycji 
w Radzie Miejskiej w swoich opi-
niach podkreślali dobrą współ-
pracę z burmistrzem, doceniając
jego otwartość oraz dialog z po-
szczególnymi klubami w rozwią-
zywaniu bieżących problemów
gminy. Burmistrz podziękował za
jednomyślność, bo dobra atmo-
sfera pracy przekłada się na kon-
struktywne działania.

*

Absolutorium udzielone

Kraina Jeziorki
Pomysł na aktywny wypoczynek 

Kraina Jeziorki – projekt, w któ-
rym bierze udział gmina Pia-
seczno – to ponad 400 km szlaków
rowerowych leżących w dolinie tej
urokliwej i zakręconej rzeki. Teren
zlokalizowany jest o krok od sto-
licy w kierunku południowym,
głównie w obszarze powiatów pia-
seczyńskiego i grójeckiego. Można
tu miło spędzić wolny czas, np. ak-
tywnie na rowerze czy kajaku, ale
też przeżyć prawdziwą przygodę,
wziąć udział w ciekawych impre-
zach, obcować z naturą, zobaczyć
wiele interesujących, zabytko-
wych i inspirujących miejsc, a na
koniec również zjeść coś dobrego.
W pobliżu 18 różnych szlaków ro-
werowych znajduje się 8 muzeów,
24 stadniny konne, 60 obiektów
noclegowych, 108 punktów ga-
stronomicznych oraz 356 miejsc
wartych odwiedzenia. Na rozkła-
dówce „Gazety Piaseczyńskiej” za-
mieściliśmy szczegółową mapę,
na której odnaleźć można te atrak-
cje. Zachęcamy również do odwie-
dzenia strony internetowej
www.krainajezorki.pl oraz profilu
facebook.com/KrainaJeziorki.

Mamy nadzieję, że projekt nie
tylko będzie dla Państwa inspiracją
do aktywnego spędzenia wolnego
czasu w letnie popołudnia czy

weekendy, ale także zachęci do ak-
tywnego spędzania wolnego czasu
niedaleko od domu. Tym samym
docenią Państwo jeszcze bardziej
walory Piaseczna oraz gmin są-
siednich.

Do zobaczenia na szlaku – Kra-
iny Jeziorki oczywiście!

Dodatek turystyczny s. 3-6

Z myślą o zbliżających się wakacjach
przygotowaliśmy dla Państwa 
specjalny dodatek poświęcony tury-
styce rowerowej naszego regionu

409
kilometrów

szlaków i tras 

rowerowych
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Na ostatniej sesji burmistrz wraz
z przewodniczącym Rady Miej-
skiej nagrodzili małżonków pa-
miątkową tabliczką oraz prezen-
tem, który z pewnością przyda się
w kuchni Państwa Soćków.

Zarówno Pani Monika, jak i
Pan Bartosz są arcymistrzami sza-
chowymi w szachach męskich.
Ten tytuł Pani Monika ma jako je-
dyna w Polsce i jedna z niewielu
na świecie. Na koncie ma wiele
sukcesów sportowych, m.in. brąz
na Indywidualnych Mistrzo-
stwach Europy w 2010 r., pięcio-
krotne uzyskanie tytułu Mistrzyni
Polski oraz Wicemistrzyni Polski,
wielokrotne drużynowe Mistrzo-
stwo Polski. Pani Monika zaczęła
swoją przygodę z szachami 
w wieku pięciu lat, pod czujnym

okiem taty. Jak sama przyznała 
w wywiadzie dla gazety sołeckiej
„Przystanek Zalesie”, turnieje sza-
chowe lubi przede wszystkim ze
względu na emocje, jakie niosą.

Pan Bartosz natomiast czuje
się profesjonalistą w swojej dzie-
dzinie, jeździ na turnieje przecięt-
nie 10 razy w roku i traktuje szachy
jako swój zawód. W tym roku zdo-
był po raz drugi tytuł Mistrza Pol-
ski, wcześniej udało mu się tego do-
konać w 2008 r. – O wielkości Pana
Bartosza świadczy puchar, który w
zeszłym roku przywiózł z Rosji, ko-
lebki szachów – komplementował
naszego arcymistrza burmistrz
Zdzisław Lis. Na koncie ma on rów-
nież cztery srebrne medale Mi-
strzostw Polski, brązowy medal na
szachownicy na Olimpiadzie 

w Stambule oraz wielokrotne dru-
żynowe Mistrzostwo Polski.

Dzięki zaangażowaniu Pań-
stwa Soćków oraz Pana Andrzeja
Szczygielskiego – kierownika Klubu
Kultury w Zalesiu Górnym, odżyły
i rozwinęły się tradycje szachowe w

tej miejscowości. Utytułowani sza-
chiści bezinteresownie nauczają
dzieci uczęszczające na zajęcia.
Również córka Państwa Soćków –
Weronika – prowadzi cotygodniowe
warsztaty z dziećmi w Przedszkolu
Nr 7 przy ul. Młodych Wilcząt.      *

Państwo Monika oraz Bartosz Soćkowie z Zalesia Górnego w kwietniu w Chorzo-
wie wywalczyli  podwójne Mistrzostwo Polski w Szachach.

Król i królowa szachów

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 35  12 czerwca 2013 r.
Sesję rozpoczęto wręczeniem nagród za osiągnięcia sportowe. 

Po ustaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z ostat-
niej sesji sprawozdanie z okresu pomiędzy sesjami przedstawił
przewodniczący Rady Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu wniosków
i interpelacji skarbnik przedstawiła radnym informację na te-
mat bieżącej sytuacji finansowej gminy.
Absolutorium dla burmistrza

Radni, zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2012 i jed-
nogłośnie zdecydowali o udzieleniu burmistrzowi absolutorium.
Sprawozdania finansowe zaakceptowane

Radni zatwierdzili sprawozdania finansowe za rok 2012 Bi-
blioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, Centrum Kultury
w Piasecznie oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakła-
dów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.
Zmiany budżetowe

Rada uchwaliła  zmiany w budżecie gminy na 2013 rok:
– 430 tys. zł przesunięto z wykonania projektów mostów nad Kana-
łem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego Kniaziewicza na budowę
dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bąkówce;
– o 1,2 mln zł zwiększono wydatki na rozbudowę Zespołu Szkół
w Złotokłosie;
– 1,2 mln zł zostało zarezerwowane na odtworzenie układu od-
wodnieniowego w rejonie ul. Konopnickiej i Orężnej w Piasecznie;
– o 120 tys. zł wzrosły wydatki na odwodnienie ul. Wiekowej
Sosny w Zalesiu Górnym;
– 55 tys. zł przeznaczono na remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Energetycznej 12 w Piasecznie;
– 71 tys. zł przeznaczono na bieżące utrzymanie Orlika przy ul.
Chyliczkowskiej, zakup wyposażenia i zatrudnienie animatorów;
– 15 tys. zł przeznaczone zostało na nagrody dla wyróżniających
się policjantów;
– o ponad 175 tys. zł zmniejszono środki na dopłaty do ceny
ścieków.

Wprowadzono także zmiany w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Piaseczno na lata 2013–2023.
Zmiany w komisjach

Rada zwiększyła liczbę członków komisji problemowych do 11.
Podczas sesji dokonano zmian osobowych w komisjach pro-

blemowych - aktualne składy komiski dostępner są w Biuletynie
Informacji Publicznej gminy www.bip.piaseczno.eu
Użyczenia nieruchomości

Rada wyraziła zgodę na zawarcie pomiędzy gminą Piaseczno
a Komendantem Stołecznym Policji umowy użyczenia działki po-
łożonej przy ul. Kościelnej 3, zabudowanej budynkiem Komendy
Powiatowej Policji w Piasecznie.

Radni zdecydowali także o zawarciu umowy użyczenia z Po-
wiatem Piaseczyńskim nieruchomości położonej przy ul. Chy-
liczkowskiej 17, na której zlokalizowany jest kompleks boisk Orlik
oraz nieodpłatnego korzystania z zaplecza sanitarnego usytu-
owanego w budynku szkoły.
Zagospodarowanie przestrzenne

Zdecydowano o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego plan zagospodarowania przestrzennego części Grocho-
wej, Bogatek, Chylic, Siedlisk i Żabieńca.

Zatwierdzony został miejscowy plan części Piaseczna dla
obszaru ograniczonego od południa, zachodu i północy granicą
administracyjną miasta, a od wschodu ulicą Orężną. Zmieniono
plan zagospodarowania części Józefosławia.
Nieruchomości

Zdecydowano o sprzedaży w drodze bezprzetargowej
działki położonej w Piasecznie przy ul. Tuwima na rzecz użyt-
kownika wieczystego. Rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie
na rzecz PCU Piaseczno działek położonych przy ul. Kusociń-
skiego w Piasecznie oraz działek przy zbiegu ulic Julianowskiej
i Technicznej. Radni zgodzili się także na nabycie gruntów pod
drogi wewnętrzne w rejonie ulic Markowskiego i Żegińskiego.
Pozostałe

Rozszerzono zakres zadań inwestycyjnych o opracowanie kon-
cepcji rozbudowy szkoły w Józefosławiu. Zmieniono zakres prac
na ulicach Borkowej, Sarmackiej i łączniku pomiędzy nimi. Zmie-
niona została uchwała z 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów al-
koholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Radni zlecili Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli, na
jakiej podstawie firma Piekut Development Sp. z o.o. użytkuje
działkę gminną.

Zdecydowano o przekazaniu dotacji Powiatowi Piaseczyń-
skiemu na budowę odwodnienia ul. Wiekowej Sosny w Zalesiu Gór-
nym oraz wykonanie dokumentacji chodnika wzdłuż ul. Sielskiej. 

Radni wyrazili zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego
do spółki PCU. Zmieniona została uchwała z 12 grudnia 2012 r. 
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów ko-
munalnych na rok 2013.

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

Sprawozdanie z pracy burmistrza
15 maja - 12 czerwca 2013 r.

Poniżej przedstawiamy zarys
najważniejszych spraw i proble-
mów, którymi burmistrz i kie-
rownictwo zajmowali się od od
15 maja do 12 czerwca 2013 r.

Burmistrz ogłosił przetargi na:
• zawarcie umowy o partner-
stwie publiczno-prywatnym,
dotyczącej projektowania, bu-
dowy, eksploatacji i zarządza-
nia centrum piłkarskim na te-
renie gminy Piaseczno;
• wymianę posadzki w holu
szkolnym w SP Nr 1 w Piasecznie;
• utrzymanie i konserwację zie-
leni na terenie miasta i gminy
Piaseczno
• przebudowę istniejącego od-
wodnienia w ul. Czarnieckiego
i ul. Kmicica w Piasecznie;
• wykonanie odwodnienia 
ul. Sułkowskiego w Piasecznie;
• wykonanie nakładek asfalto-
wych na ulicach Dunikowskiego
oraz Kasprowicza w Piasecznie.

Burmistrz zatwierdził 
przetargi na:
• dostawę mięsa i jego przetwo-
rów dla Zespołu Szkół Publicz-
nych w Chylicach, wykonawca:
Sklep Spożywczy „Metka”  z Pia-
seczna, za cenę 51 429,32 zł;
• wykonanie sięgacza dojazdo-
wego do budynków mieszkalnych
od ul. XXI Wieku w Józefosławiu,
wykonawca: „Mabau Polska”, za
cenę 62 000,00 zł;
• dostawę mięsa i wyrobów 
z mięsa na potrzeby stołówki
dla Zespołu Szkół Publicznych
w Złotokłosie, wykonawca:
„Dariusz Kukier” z Piaseczna, za
cenę 57 318,50 zł;
• odbiór wraz z załadunkiem,
transport i unieszkodliwienie
płyt i rur azbestowo-cemen-
towych pochodzących z obiek-
tów należących do osób fizycz-
nych i nie przeznaczonych do
prowadzenia działalności go-
spodarczej z terenu gminy Pia-
seczno, wykonawca: Przedsię-
biorstwo Wywozu Nieczystości
Stałych „Almax” z Radomia, za
cenę 307,80 zł za 1 tonę;
• odbiór i zagospodarowanie od-

padów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości zamieszka-
łych i niezamieszkałych na terenie
gminy Piaseczno, wykonawca: 
w części I i III – Jarper Sp. z o.o. 
z Kolonii Warszawskiej, za cenę:
w części I – 4 566 321,86 zł, w części
III – 9 508 773,38 zł;
• roboty dodatkowe związane 
z przebudową ul. Powstańców
Warszawy, wykonawca: „Mabau
Polska”, za cenę 370 928,60 zł;
• kontynuację odwodnienia ul. Po-
ranku i likwidację studni chłonnych
w ul. Leśnych Boginek w Zalesiu
Górnym, wykonawca: Przedsię-
biorstwo Usługowo-Remontowe
„Ewbud”, za cenę 345 630,00 zł;
• dostawę worków do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych od
mieszkańców gminy Piaseczno,
wykonawca: Przetwórstwo Two-
rzyw Sztucznych Janusz Kwasek 
z Łańcuta, za cenę 554 529,25 zł;
• wykonanie nakładki asfaltowej na
ul. Runowskiej i łącznika z ul. Trak-
torzystów do ul. Żurawiej w Gło-
skowie, wykonawca: firma „Fal-
Bruk” Sp. z o.o. S.K. z Warszawy,
za cenę 296 676,05 zł;
• kontynuację rozbudowy i re-
montu budynku SP Nr 1 przy 
ul. Świętojańskiej 18 w Piasecznie,
wykonawca: Zakład Usługowo-Han-
dlowy „Rembud” Robert Fronczek 
z Gruduska, za cenę 6 799 710,91 zł;
• budowę platformy zewnętrznej
dla osób niepełnosprawnych, ter-
momodernizację i remont bu-
dynku Centrum Kultury przy 
ul. Kościuszki 49 w Piasecznie, wy-
konawca: „Eko Invest” Sp. z o.o.,
za cenę 399 432,89 zł;
• wykonanie nakładki asfaltowej
na ul. Dobrych Sąsiadów w An-
toninowie i ul. Podskarbińskiej 
w Robercinie, wykonawca: „Fal-
Bruk” Sp. z o.o. S.K. z Warszawy,
za cenę 317 340,00 zł;
• kontynuację odwodnienia 
w Zalesiu Górnym, wykonawca:
Firma Hydrotechniczno-Bu-
dowlana „Hydrodom” Ireneusz
Getka, za cenę 198 309,55 zł.

Unieważniono przetarg na
wykonanie dokumentacji pro-
jektowej rozbudowy i remontu
Szkoły Podstawowej Nr 2 

im. Ewy Krauze w Piasecznie
przy al. Kasztanów 12.

W tym okresie odbyły się
następujące spotkania i wyda-
rzenia z udziałem burmistrza:
16 maja
– udział w debacie na temat
bezpieczeństwa w gminie;
21 maja
– udział w posiedzeniu Zespołu
Zarządzania Kryzysowego;
22 maja
– spotkanie z sołtysem wsi Ro-
bercin;
– udział w zebraniu sprawozdaw-
czo-wyborczym Związku Kom-
batantów RP i BWP w Piasecznie;
23 maja
– spotkanie z sołtysem wsi Sie-
dliska;
– spotkanie w sprawie Zinte-
growanych Inwestycji Teryto-
rialnych Warszawskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego;
– udział w posiedzeniu Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
– spotkanie z Radą Nadzorczą
spółki PWiK w Piasecznie;
24 maja
– spotkanie z p. Bojdzińską 
w sprawie ogródków działko-
wych w Szczakach;
– spotkanie z sołtysem wsi Bo-
browiec;
25 maja
– spotkanie z kierownictwem
„Auchan” w sprawie rozbu-
dowy sklepu;
– udział w imprezie „Majówka
na Zimnych Dołach w Żabieńcu”;
– udział w imprezie zorganizo-
wanej w Szkole Podstawowej
Nr 2 w Piasecznie;
– spotkanie z mieszkańcami
Wólki Kozodawskiej;
28 maja
– udział w posiedzeniu Rady
Społecznej SZPZLO w Piasecznie;
– wyjazd do Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bobrowcu;
29 maja
– udział w uroczystym otwarciu
boisk sportowych przy Zespole
Szkół Publicznych w Chylicach
oraz w obchodach Dnia Szkoły;
– spotkanie w Starostwie Po-
wiatowym w Otwocku;

1 czerwca
– udział w imprezie biegowej
„Piaseczyńska Piątka”;
2 czerwca
– spotkanie z pszczelarzami na
Zimnych Dołach;
4 czerwca
– wizyta w Zespole Szkół Publicz-
nych w Józefosławiu i rozdanie
nagród w konkursie piosenki;
5 czerwca
– wyjazd do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej;
6 czerwca
-udział w posiedzeniu Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP;
–8 czerwca
– udział w zawodach pływackich
w GOSiR Piaseczno, zawodach
koszykówki dziewcząt w Szkole
Podstawowej Nr 5 w Piasecznie;
– udział w imprezie „Charyta-
tywny Festiwal Fitness” w GOSiR; 
9 czerwca
– udział w XIII Jarmarku Huber-
towskim w Zalesiu Górnym;
– udział w „Turnieju Tańca Spor-
towego, zorganizowanym przez
KS „Grawitacja”;
11 czerwca
– spotkanie z Podsekretarzem
Stanu w Ministerstwie Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej w sprawie nabycia obiektów
infrastruktury kolejowej;
12 czerwca
– spotkanie ze Starostą Piase-
czyńskim w sprawie budowy 
ul. Cyraneczki.

Burmistrz przyjmuje 
interesantów w każdy 

poniedziałek po uprzednim
umówieniu spotkania. 

Tel.: 22 701 75 88.

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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Pomysł na aktywny wypoczynek -
ponad 400 km szlaków rowerowych

DODATEK TURYSTYCZNY 

Wakacyjny raj dla rowerzystów

Kraina Jeziorki to ponad 400 km
szlaków rowerowych leżących 
w dolinie rzeki Jeziorki. O krok od
stolicy w kierunku południowym,
na obszarze powiatu piaseczyń-
skiego, grójeckiego i gminy Msz-
czonów. Można tu nie tylko ak-
tywnie (rowerem czy kajakiem),
miło spędzić weekend, ale też
przeżyć prawdziwą przygodę,
wziąć udział w ciekawym wyda-
rzeniu, obcować z naturą, zoba-
czyć wiele interesujących, zabyt-
kowych i inspirujących miejsc, 
a na koniec też dobrze zjeść.

Szlaki rowerowe
Szlak Główny Krainy Jeziorki

(oznaczony na czerwono – patrz
mapa na stronach 4 i 5) biegnie
zgodnie z nurtem Jeziorki. Od
okolic Mszczonowa przez gminy:
Pniewy, Grójec, Prażmów, Tar-
czyn, Piaseczno i Konstancin-Je-
ziorna, aż do ujścia na Wiśle 
w miejscowości Obórki. Liczy po-
nad 80 km. Na jego trasie zlokali-
zowano 4 wiaty rowerowe. Pozo-
stałe 17 tras to zarówno szlaki już
istniejące, jak i 200 km szlaków
powstałych w 2013 roku w ra-
mach projektu realizowanego
przez Stowarzyszenie Gmin i Po-
wiatów Zlewni Rzeki Jeziorki, któ-
rego założycielem i członkiem jest
gmina Piaseczno. Wiele z nich to
trasy poprowadzone wzdłuż rzek
będących dopływami Jeziorki.
Mamy więc Szlak Kraski, Gło-
skówki, Czarnej czy Tarczynki. Są
też szlaki poprowadzone od trasy
głównej do Grójca, Góry Kalwarii
oraz Mszczonowa. Warto dodać,
że Stowarzyszenie zrewitalizo-
wało bardzo popularne szlaki ist-
niejące dotychczas, czyli Choj-
nowski Szlak Rowerowy (Kabaty
– Piaseczno – Góra Kalwaria) czy
Nadwiślański Szlak Rowerowy
(Warszawa – Konstancin-Jeziorna
– Góra Kalwaria – Czersk). Swoje
miejsce na terenie Krainy mają
też tak potrzebne rowerzystom
rowerowe wiaty. W ramach pro-
jektu powstało ich 10 (łącznie jest

ich na terenie Krainy Jeziorki 17).
Warto zobaczyć

Największymi atrakcjami
Krainy Jeziorki są na terenie
gminy Piaseczno Piaseczyńsko-
Grójecka Kolej Wąskotorowa ze
stacją początkową przy ul. Sien-
kiewicza. W każdą niedzielę
można wziąć udział w całodnio-
wej wycieczce. Organizowane są
też przejazdy okazjonalne, towa-
rzyszące szczególnym okazjom,
jak choćby 115. rocznica powstania
Grójeckiej Kolei Dojazdowej (oraz
15. powstania Piaseczyńsko-Gró-
jeckiego Towarzystwa Kolei Wą-
skotorowej), którą będziemy ob-
chodzić w niedzielę 23 czerwca
(wyjazdy z Piaseczna o godz. 11.00
i 13.30). Szczegóły na stronie:
www.kolejka-piaseczno.com. O
pozostałych atrakcjach gminy Pia-
seczno piszemy na stronie 6 na-
szego dodatku.

Poza Piasecznem
Poza samym Piasecznem na

terenie Krainy Jeziorki warto też
zwiedzić: zamek w Czersku, Park
Zdrojowy w Konstancinie-Jezior-
nie z tężnią solankową, termy 
w Mszczonowie, zalew Osieczek
(to raj dla wędkarzy – można 
w nim złowić pstrąga tęczowego 
i potokowego), tor samochodowy
w Słomczynie, drewniane ko-
ścioły w Chynowie, Remberto-
wie, Lutkówce i na Mariankach 
w Górze Kalwarii, liczne pałace,
dwory i często towarzyszące im
parki (szczególnie liczne w powie-
cie grójeckim). Najciekawiej pre-
zentują się unikatowy, klasycy-
styczny pałac w Nowej Wsi 
(k. Grójca) z XVIII wieku, siedem-
nastowieczny pałac szlachecki 
w Oborach (k. Konstancina) czy
pałace w Osuchowie, Drwalewie
i Budziszynie. Do najciekawszych
zabytkowych miast poza Piasecz-
nem zaliczymy Górę Kalwarię 
i Grójec z zabytkowymi ratuszami
oraz Tarczyn, Mszczonów i wil-
lowy Konstancin – jedyne uzdro-
wisko na Mazowszu.

Bogactwo przyrodnicze
Także przyroda nas rozpiesz-

cza. Liczne są tu rezerwaty czy le-
śne kompleksy wypoczynkowe, jak
choćby te w Magdalence, Zimnych
Dołach k. Żabieńca czy w okolicach
Osuchowa (gm. Mszczonów).
Warte obcowania jest samo środo-
wisko rzeki Jeziorki oraz jej dopły-
wów, które dostarczy każdemu
wielu niezapomnianych wrażeń 
i pozwoli zanurzyć się w otchłań
szumu wody, zieleni, by wypocząć
i nabrać sił. Wisła, goszcząca wody
Jeziorki swoimi okolicznościami
przyrody także prowokuje do rowe-
rowych wycieczek. Liczne na ob-
szarze Krainy rezerwaty (np. Re-
zerwat Skarpa Jeziorki w gm.
Prażmów), kompleksy leśne ziemi

mszczonowskiej, grójeckiej, a także
Chojnowskiego Parku Krajobrazo-
wego, to wspaniałe tło każdej rowe-
rowej wycieczki.

Smakowita Kraina
Wiosną niewątpliwie uro-

kliwe są kwitnące sady zlokali-
zowane w okolicach Grójca, Tar-
czyna i Góry Kalwarii, których
smakowite plony zaspokajają 
30 proc. krajowej produkcji ja-
błek. A przepyszny z nich sok
znajdziemy już na niemal każ-
dym targowisku. Od niedawna
produkowany tu cydr zaczyna
podbijać podniebienia miłośni-
ków kulinarnych smakowitości,
tak jak Czerlotka, która jest sło-
dyczą ziemi czerskiej (można ją

zjeść w cukierniach w Górze
Kalwarii), czy tak smakowite po-
trawy z lesznowolskich dyni.
Amatorom słodkości możemy
też polecić smakowite i natu-
ralne miody, jak choćby te z Tę-
czowej Pasieki. Nie można nie
wstąpić do jednej ze staropol-
skich karczm i wyśmienitych
restauracji, takich jak Oycowi-
zna, Stara Chata, Gospoda Zale-
wajka czy Odjazd i Zawrotnica
mieszczące się na stacji począt-
kowej wąskotorówki w Piasecz-
nie. Na obszarze Krainy Jeziorki
zlokalizowanych jest łącznie 108
punktów gastronomicznych,
zapewne wartych odwiedzenia.
Ich listę znajdziecie Państwo na
stronie www.krainajeziorki.pl.

Mnóstwo powodów
W dolinie Jeziorki łącznie zlo-

kalizowanych jest: 8 muzeów, 60
obiektów noclegowych (8 gospo-
darstw agroturystycznych) i kilka-
set wartych odwiedzenia atrakcji,
jak parki linowe (Pęcław i Zimne
Doły), paintball (Laser Camp, Paint-
ball Storm), 24 stadniny konne
obecne na terenie każdej z dziesię-
ciu gmin Krainy, tor gokartowy 
w Słomczynie, wypożyczalnie
sprzę-tu wodnego, dające możli-
wość pływania po Jeziorce, Wiśle
oraz zbiornikach zamkniętych (np.
w Zalesiu Górnym) czy wiejskie za-
grody z wieloma atrakcjami w jed-
nym miejscu, takie jak Ranczo pod
Bocianem, Gościniec Wiecha, Wio-
ska pod Kogutem.

Nie musisz daleko wyjeżdżać, aby prze-
żyć prawdziwą rowerową przygodę. Po-
czuj magię i odkryj uroki Krainy Jeziorki,
w której mieszkasz, na co dzień.

Kompleksy leśne, a blisko nich zbiorniki wodne są doskonałym celem rowerowych wycieczek, spacerów, a także okazją do spły-
wów kajakowych Jeziorką                                                                                                           Foto Arkadiusz Strzyżewski, Paweł Faliszewski

Polub nas na facebook.com/KrainaJeziorki lub wejdź na stronę: www.krainajeziorki.pl



Szlak Główny Kra-
iny Jeziorki 

Szlak rozpoczyna
się w miejscowości

Osuchów (gm. Mszczonów), bie-
gnie wzdłuż Jeziorki przez gminy:
Pniewy, Grójec, Prażmów, Tarczyn,
Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, aż
do ujścia na Wiśle w Obórkach.
Długość szlaku: 82 km

Szlak do 
Mszczonowa

Ciemno-Gnojna
– Wygnanka (gm.

Mszczonów). Długość: 17 km

Szlak w stronę Re-
zerwatu Grądy 
Osuchowskie

Mszczonów – Lutówka – Osu-
chów – Rezerwat Grądy Osuchow-
skie. Długość: 19 km

Szlak Pisi - Gągoliny
Mszczonów –

Ciemno-Gnojna – Ra-
dziejowice – Żyrardów.

Długość: ok. 20 km (cały 46 km)

Szlak Traktem 
Tarczyńskim

Mszczonów –
Ciemno-Gnojna –

Grzegorzewice. Długość: 15 km

Leśna Ścieżka 
Rowerowa

Osuchów – Re-
zerwat Grądy Osu-

chowskie – Osuchów (wokół
Rezerwatu). Długość: ok. 10 km

Szlak do Grójca
Jeziorka (gm.

Pniewy) tu łączy się
ze Szlakiem Głów-
nym Krainy Jeziorki –
Grójec – Kośmin (gm.

Grójec) tu łączy się ze Szlakiem
Głównym. Dodatkowo w Natali-
nie jest łącznik (szlak czarny) do
Rezerwatu Modrzewina (gm.
Belsk Duży). Długość: 18 km

Szlak Tarczynki
Kocerany (gm.
Pniewy) tu łączy się
ze Szlakiem Głów-

nym Krainy Jeziorki – Tarczyn,
wzdłuż rzeki Tarczynki – Prace
Małe (gdzie ponownie łączy się
ze Szlakiem Głównym). Dłu-
gość: 14 km

Szlak Głoskówki
Lesznowola –

Magdalenka – Wólka
Pracka – Złotokłos –

Prace Małe (gm. Tarczyn) – Leśna
Polana (tu łączy się ze Szlakiem
Głównym Krainy Jeziorki). Dłu-
gość: 19 km

Ścieżka Doliną 
Jeziorki

Prażmów – Wil-
cza Wólka – Prace

Duże – Łoś – Rezerwat Skarpa Je-
ziorki – Aleksandrów – Zawodne –
Prażmów (szlak dookoła Rezerwatu
Skarpa Jeziorki). Długość: 16 km

Szlak Kraski
Łączy się ze Szla-

kiem Głównym Kra-
iny Jeziorki w Za-

krzewskiej Woli (gm. Grójec) –
Pieczyska (gm. Chynów) – Chy-
nów, gdzie dochodzi do Szlaku
Rzeki Czarnej. Długość: 13 km

Szlak Czarnej
Michalczew –

Budziszyn – Chynów
– Sułkowice – Cza-

chówek – Czarny Las – Krępa, da-
lej Szlakiem Zielonej (oznaczo-
nym na żółto) do miejscowości
Piskórka. Długość: 20 km

Szlak Zielonej
Krępa – Kędzie-

rówka – Piskórka (tu
łączy się ze Szlakiem

Głównym Krainy Jeziorki). Dłu-
gość: 11 km

Szlak do 
Góry Kalwarii

Julianów (gm.
Góra Kalwaria) tu łą-

czy się ze Szlakiem Głównym Kra-
iny Jeziorki – Obręb – Sobików –
Góra Kalwaria. Długość: 11 km

Nadwiślański Szlak
Rowerowy

Łomianki – War-
szawa – Kabaty -

Konstancin-Jeziorna (tu prze-
cina się i biegnie wzdłuż Szlaku
Głównego Krainy Jeziorki) –
Obory – Cieciszew – Podłęcze –
Wólka Dworska – Góra Kalwaria
– Czersk. Długość: 32 km (cały
ok. 70 km)

Chojnowski
Szlak Rowerowy

Kabaty – Pia-
seczno – Żabieniec (tu

przecina się ze Szlakiem Głównym
Krainy Jeziorki) – Trakt Królewski –
Krępa – Wojciechowice – Wilczynek
– Góra Kalwaria. Długość: 24 km

Czarny Łącznikowy
Konstancin-Je-

ziorna – Czarnów –
Zalesie Górne (tu łą-

czy się ze Szlakiem Głównym Kra-
iny Jeziorki). Długość: 14 km

Szlak dookoła 
Góry Kalwarii

Góra Kalwaria –
Czersk – Coniew – Linin – Sobi-
ków – Czarny Las – Wilczynek –
Mikówiec – Wólka Dworska –
Góra Kalwaria. Długość: 54 km

Mapa szlaków rowerowych
Krainy Jeziorki
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23 czerwca 2013 roku zabytkowa Piaseczyńska Kolej Wąskoto-
rowa, dawna Grójecka Kolej Dojazdowa, obchodzi swój jubi-
leusz 115-lecia.
Pierwszy pociąg rusza o godzinie 11.00, drugi o 13.30. W pro-
gramie wycieczki wiele atrakcji dla dzieci i dla dorosłych: pik-
nik, ognisko, przewozy drezynami, dmuchane zjeżdżalnie,
koncerty, pokaz straży pożarnej oraz nauka tańca i miasteczko
westernowe.

Rezerwacja pod nr telefonu 22 756 76 38 wew. 21, 607 155 188;
www.kolejka-piaseczno.pl.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tej
szczególnej imprezie.

Jubileusz wąskotorówki

Propozycje wycieczek rowerowych

Zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców Piaseczna, niezależnie od
wieku, posiadanego roweru czy kon-
dycji fizycznej, do wspólnego rowe-
rowania. Wycieczki zaplanowane na
ten rok odbędą się w dniach: 14 lipca,
18 sierpnia oraz 8 i 22 września. Ra-
zem przemierzać będziemy najpięk-
niejsze, bardziej i mniej znane za-
kątki Krainy Jeziorki. Wycieczki
prowadzone będą przez doświad-
czonego przewodnika rowerowego.
Organizuje je Społeczna Inicjatywa
Młodych. Udział jest bezpłatny.

Wycieczki rowerowe finanso-
wane są z budżetu gminy Piaseczno.

Szczegóły na: http://chodz-
na-rower.blogspot.com/.

Oferta rekreacyjna
Krainy Jeziorki

Zlot Rowerowy 
Krainy Jeziorki 2013

Stadniny z terenu gminy Piaseczno oraz okolic
Klub Jeździecki „Szumawa” – pensjonat dla koni, agroturystyka,

treningi jeździeckie, nauka jazdy konnej, imprezy, kryta pływalnia,
catering. Bobrowiec, ul. Mazowiecka 79, telefon: 602 709 312,
www.szumawa.pl

Klub Jeździecki PONY – nauka jazdy konnej, turystyka konna,
pensjonat dla koni, agroturystyka, jazdy konne. Wólka Pracka, ul.
Zawadzka 8, telefon: 695 512 374, www.kj-pony.pl

Stajnia i Klub Jeździecki „Delfin” – jazdy konne w terenie i na
padoku, przejazdy bryczką i powozem, imprezy zlecone, pensjonat
dla koni. Wólka Kozodawska 15, telefon: 509 583 915, www.stajnia-
delfin.republika.pl

Stajnia Chojnów – pensjonat dla koni, jazdy konne, restauracja
Kuchnia przy Stajni, imprezy rodzinne i firmowe, miejsce na spacery
i przejażdżki rowerowe. Baniocha, Solec 220, telefon: 22 790 27 04,
506 030 151, 506 030 152, www.stajniachojnow.pl

Klub Jeździecki Aldragho – pensjonat dla koni, szkoła jazdy kon-
nej dla dzieci i młodzieży, egzaminy jeździeckie, imprezy. Józefosław,
ul. Działkowa 54, telefon: 601 612 504, www.aldragho.pl

Pony Ekspress Marcin Bonder – nauka jazdy konnej, kucyki,
zamki dmuchane, urodziny dla dzieci. Borowina, ul. Topolowa 72,
telefon: 606 582 689, www.ponyekspress.pl

Stajnia Encanto – opieka dla koni, nauka jazdy konnej w trybie
indywidualnym. Kawęczyn 75, telefon: 600 017 618, www.en-
canto.waw.pl

Stajnia i Klub Jeździecki Golden Horse – nauka jazdy, pensjonat
dla koni. Koryta, ul. Lipowa 13, telefon: 502 545 575, www.golden-
horse.com.pl

Rekreacja (z obszaru Krainy Jeziorki)
Jeziorka – spływy kajakowe na trasie Zalesie Dolne (Górki Szy-

mona) – Konstancin-Jeziorna. Wypożyczalnia sprzętu pływającego,
organizacja imprez plenerowych. Piaseczno, ul. Tetmajera 4, telefon:
501 114 104, www.kajaki-piaseczno.pl

Laser Camp – paintball laserowy. Piaseczno, ul. Puławska 38/40,
telefon: 660 620 099, www.lasercamp.pl

Małpi Gaj – park linowy. Zimne Doły k. Żabieńca, telefon: 503
301 745, www.malpigaj.com.pl

Ośrodek Wypoczynkowy w Zalesiu Górnym – basen odkryty,
wypożyczalnia sprzętu pływającego, łowisko, paintball, parking, bary.
Zalesie Górne, ul. Wczasowa 1, telefon: 504 022 605 (wypożyczalnia,
łowisko), 504 022 520 (basen)

La musica – przystań rowerowa – sezonowa wypożyczalnia
rowerów oraz nart biegowych, hotel. Żabieniec, ul. Asfaltowa 27,
telefon: 22 737 03 26, www.lamusica.pl

Kart Arena – centrum kartingowo-konferencyjne – tor gokar-
towy dla dzieci i dorosłych, Cross Kart, pikniki, imprezy integracyjne –
paintball, quady, buggy, wieczory tematyczne, catering. Baniocha,
Szymanów 9 m, telefon: 22 750 16 52, 750 17 26, www.kartarena.pl

Rancho pod Bocianem – pikniki, integracja. Przypki (gm. Tar-
czyn), ul. Nadarzyńska 15, telefon: 22 736 99 15, www.bocianierancho.pl

Kolej wąskotorowa w Piasecznie – niedzielne wycieczki w godz. 11.00–
16.00, imprezy okazjonalne, makieta kolejki, miasteczko country w Runowie.
Piaseczno, ul. Sienkiewicza 14, 22 756 76 38, www.kolejka-piaseczno.pl

Zamek w Czersku (ruiny, muzeum) – zwiedzanie, wystawa ma-
szyn oblężniczych, imprezy plenerowe. Czersk (gmina Góra Kalwa-
ria), telefon: 22 727 35 22, www.zamekczersk.pl

Hodowla strusi afrykańskich –hodowla strusi, agroturystyka. Pia-
seczno – Gółków, ul. Jaremy 17, telefon: 22 756 21 69, www.strusie.prv.pl

Park linowy „Pod palmami” w Pęcławiu, telefon: 22 727 11 04,
www.parkpodpalmami.pl

Kompleks Basenów Termalnych – baseny kryte, otwarte,
sauna, masaże, lodowisko, Nordic Walking. Mszczonów, ul. War-
szawska 52, telefon: 46 857 87 81, www.termy-mszczonow.eu

Tężnia solankowa i park zdrojowy w Konstancinie-Jeziornie,
www.uzdrowisko-konstancin.pl

Gościniec Wiecha – organizacja pikników, imprez (dla firm),
atrakcji agroturystycznych. Kawęczyn, ul. Gościnna 20/22, telefon:
22 797 77 77, www.gosciniec-wiecha.pl

Galeria Tradycja – folwark pracy twórczej. Chojnów 52, telefon
22 727 54 63, www.galeriatradycja.republika.pl

Czersk – Kajaki Czersk – wypożyczalnia kajaków po Wiśle i Pilicy.
Czersk, Bielińskiego 8a, telefon: 601 488 648, www.kajakiczersk.pl

Galeria Kuferek- rękodzieło, wyroby regionalne. Czersk, pl. Ty-
siąclecia 8, telefon 608 381 723.

Do ujścia Jeziorki
Przebieg trasy: Z centrum Pia-

seczna wyruszamy szlakiem zie-
lonym na południe w kierunku
Żabieńca. Dalej czerwonym Szla-
kiem Głównym Krainy Jeziorki
kierujemy się w stronę Konstan-
cina i dalej w kierunku Wisły do
miejscowości Obórki. Powrót za-
czynamy także czerwonym, aż do
miejscowości Obory, gdzie zmie-
niamy szlak na czarny łącznikowy
i podążamy w kierunku Zalesia
Górnego. Ten na swym krańcu łą-
czy się ze Szlakiem Głównym

Krainy Jeziorki, którym wracamy
w kierunku Piaseczna.

Szlaki: Chojnowski Szlak Ro-
werowy (zielony), Szlak Główny
Krainy Jeziorki (czerwony), Szlak
Łącznikowy (czarny)

Długość trasy: 48 km
Po drodze: Tężnia solankowa,

park zdrojowy i Stara Papiernia 
w Konstancinie, dolina Jeziorki 
i Wisły, a na koniec, będąc z po-
wrotem w Piasecznie, można za-
jechać na stację wąskotorówki 
(ul. Sienkiewicza 14).

Na zamek w Czersku
Przebieg trasy: Z centrum Pia-

seczna szlakiem zielonym podą-
żamy na południe gminy i jedziemy
nim do samej Góry Kalwarii. Z cen-
trum Góry Kalwarii (przy ratuszu
miejskim) zmieniamy szlak na nie-
bieski i podążamy w kierunku Czer-
ska. Droga powrotna to Nadwiślań-
skie Szlak Rowerowy, którym
podążamy aż do Konstancina, z któ-
rego możemy wrócić Szlakiem
Głównym Krainy Jeziorki lub czar-
nym łącznikowym.

Szlaki: Chojnowski Szlak
Rowerowy (zielony), Nadwi-
ślański Szlak Rowerowy (niebie-
ski), Szlak Główny Krainy Je-
ziorki (czerwony), Szlak Łączni-
kowy (czarny)

Długość trasy: 64 km
Po drodze: kościół parafialny

oraz kościół „Na Górce” w cen-
trum Góry Kalwarii oraz ciastko
Czerlotka, zamek w Czersku, do-
lina Wisły, tężnia solankowa,
park zdrojowy, Stara Papiernia.

Na południe do Chynowa
Przebieg trasy: Z centrum

Piaseczna szlakiem zielonym po-
dążamy na południe gminy i je-
dziemy nim do miejscowości
Krępa, gdzie nie skręcając w lewo,
jak prowadzi nas szlak, jedziemy
przez wieś prosto, aż dojedziemy
do początku szlaku niebieskiego
tj. Szlak Czarnej. Nim jedziemy
aż do Chynowa. Powrót zaś żół-
tym Szlakiem Kraski aż do Za-
krzewskiej Woli, w której Szla-
kiem Głównym Krainy Jeziorki

wracamy przez Prażmów w kie-
runku Piaseczna.

Szlaki: Chojnowski Szlak Ro-
werowy (zielony), Szlak Główny
Krainy Jeziorki (czerwony), Szlak
Łącznikowy (czarny), Szlak Czarnej
(niebieski), Szlak Kraski (żółty)

Długość trasy: 77 km
Po drodze: minizoo w agrotu-

rystyce Pod Kogutem (Krępa), naj-
starszy kościół modrzewiowy na
Mazowszu w Chynowie, młyn 
w Zawodnem.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki zaprasza
w niedzielę 23 czerwca na I Zlot Rowerowy Krainy Jeziorki,
który odbędzie się w Starej Gorzelni w Prażmowie o godz.
13.00. Szczegółowy plan zlotu można znaleźć na www.kraian-
jeziorki.pl.

Chodź na rower

Oddział PTTK w Piasecznie,
we współpracy z Urzędem Mia-
sta i Gminy w Piasecznie, zapra-
sza wszystkich chętnych na
pierwszą imprezę z cyklu niety-
powy spacer "Nordic Walking z
nutką historii". Prowadzić go
będą: wykwalifikowany instruk-
tor Nordic Walkingu, który od-
kryje tajniki nowoczesnego i po-
prawnego chodzenia z kijkami

oraz instruktor krajoznawstwa,
który zapozna nas z pięknem i
bogatą historiąPiaseczna. Pierw-
sze tego typu przedsięwzięcie już
w najbliższą sobotę 22 czerwca. 

Zbiórka z kijkami przed Gimna-
zjum nr 2 im. Jana Pawła II w Pia-
secznie (Al. Kalin 30) o godz. 16:00.
Czas spaceru ok. 2 godzin, udział
bezpłatny. Następna wycieczka już
w lipcu.

Spacerowanie z nutką historii
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W celu maksymalizacji efektywno-
ści odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości
gmina Piaseczno została podzielona
na trzy sektory. 

1. Sektor I - obsługiwany
przez firmę Jarper Sp. z o.o. 

Obejmuje obszar sołectw Anto-
ninów - Kuleszówka, Baszkówka, Bą-
kówka, Bobrowiec, Głosków Letnisko,
Głosków, Gołków, Henryków Urocze,
Kamionka, Mieszkowo, Robercin, Ru-
nów, Szczaki, Wola Gołkowska, Wólka
Pracka, Złotokłos oraz obszar miasta
Piaseczno na zachód od linii kolejowej
Warszawa – Radom.

2. Sektor II - obsługiwany
przez firmę P.H.U. Lekaro

Obejmuje obszar sołectw Bo-
gatki, Chojnów, Chylice, Chyliczki,

Grochowa – Pęchery, Jastrzębie, Ja-
zgarzew, Jesówka, Łbiska, Orzeszyn
Pilawa, Siedliska, Wólka Kozodaw-
ska, Zalesie Górne, Żabieniec,.

3. Sektor III obsługiwany
przez firmę Jarper Sp. z o.o.

Obejmuje obszar sołectw Julia-
nów i Józefosław oraz obszar miasta
Piaseczno na wschód od linii kole-
jowej Warszawa – Radom.

Firma Jarper Sp. z o.o. prowadzi
działalność gospodarczą od 1993 r. 
w zakresie wywozu nieczystości sta-
łych i płynnych. Jest firmą o ugrun-
towanej pozycji na rynku, ciesząca
się zaufaniem kontrahentów. Jej sie-
dziba znajduje się na terenie po-
wiatu piaseczyńskiego – w Wólce
Kosowskiej. Kontakt tel. 22 756 10 66
lub 756 16 66 oraz www.jarper.pl

Przedsiębiorstwo Produk-

cyjno-Handlowo-Usługowe Le-

karo jest również firmą specjalizu-
jącą się w wywozie nieczystości
płynnych i stałych. Świadczy usługi
komunalne na rynku warszawskim
oraz na terenie województwa ma-
zowieckiego od 23 lat. Siedziba firmy
znajduje się w Powiecie Otwockim.
Firma sprzedaje też nowe i używane
pojemniki na odpady.

Telefoniczne Biuro Obsługi
Klienta: tel./fax 22 789 02 79, tel. 
22 795 10 75, tel./fax  22 769 00 15,
tel. kom. 502 753 227, www. lekaro.pl.

PŁATNOŚĆ I HARMOOGRAM
ODBIORU

Płatność za odbiór odpadów
ustalona została w cyklu mie-
sięcznym, zawsze do 10 dnia mie-
siąca następującego po miesiącu,

w którym wykonano usługę od-
bioru. Możliwe są wpłaty za dłuż-
szy okres z góry.

Pierwszej płatności dokonać
należy do 10 sierpnia 2013 r. Wła-
ściciele i zarządcy nieruchomości
otrzymają drogą pocztową list 
z indywidualnym numerem ra-
chunku bankowego, na który na-
leży wpłacać kwotę wskazaną 
w deklaracji. Listy generowane
będą po zarejestrowaniu deklara-
cji w systemie komputerowym
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Harmonogram odbioru od-
padów dostarczony zostanie
mieszkańcom do końca czerwca
2013 r. Wraz z harmonogramem
osoby, które zadeklarowały se-
gregację odpadów, otrzymają
również worki na odpady segre-
gowane.

Gmina Piaseczno wyłoniła w przetargu dwie firmy, które będą odpowiedzialne
za odbiór odpadów komunalnych na jej terenie. Zadanie zrealizują spółki 
z ponad 20-letnim doświadczeniem: Jarper Sp. z o.o.  oraz  P.H.U. Lekaro

Utalentowany trzynastoletni za-
wodnik sekcji badmintona Klubu
Sportowego „Hubertus” z Zalesia
Górnego wywalczył pod koniec
maja w Ostrowie Wielkopolskim
srebrny medal Mistrzostw Polski
Młodzików Młodszych w grze
pojedynczej i brązowy medal 
w grze podwójnej. Z tej okazji za-
proszony został na ostatnią sesję
Rady Miejskiej, na której gratu-
lacje złożyli mu burmistrz Zdzi-
sław Lis oraz przewodniczący
Rady Piotr Obłoza, przekazując
okolicznościowy dyplom i upo-
minek związany z badminto-
nem.

Sukces Michała jest wyni-
kiem jego sześcioletniej pracy na
treningach sekcji badmintona

Klubu Sportowego „Hubertus”.
Od pierwszej klasy, równolegle 
z uczęszczaniem do Szkoły Pod-
stawowej w Zalesiu Górnym, Mi-
chał rozwijał swoje badminto-
nowe umiejętności pod facho-
wym okiem trenerki Katarzyny
Garbackiej. Sport jest jego głów-
nym zainteresowaniem i sposo-
bem na życie, jednakże Michał nie
zaniedbuje szkoły. Ma bardzo do-
bre wyniki w nauce, startował 
w olimpiadzie matematycznej,
udzie-la się jako reprezentant
szkoły w różnorakich zawodach
sportowych.

Rzetelna praca na treningach
i znakomita odporność psy-
chiczna pozwoliły Michałowi od-
nosić zwycięstwa w wielu krajo-

wych turniejach badmintono-
wych i doprowadziły go na po-
dium Mistrzostw Polski, dając ty-
tuł drugiej rakiety wśród Mło-
dzików Młodszych w naszym
kraju. Będąc jednym z czołowych

zawodników „Hubertusa”, Michał
daje przykład młodszym kole-
gom i koleżankom, przyczyniając
się do wzrostu popularności bad-
mintona w całej gminie Pia-
seczno.                                                    *

Praca z zakwalifikowanymi rodzi-
nami będzie oparta na pomocy
młodzieży poprzez rodzinne
warsztaty oraz pracę indywidu-
alną z młodzieżą.

Program kładzie nacisk na
bezpośrednie wsparcie mło-
dzieży poprzez rozwój umiejęt-
ności społecznych i emocjonal-

nych oraz sprawności zadanio-
wej uczestników. W trakcie trwa-
nia projektu prowadzona będzie
zindywidualizowana praca śro-
dowiskowa skoncentrowana na
trudnościach wychowawczych
rodziców i problemach samej
młodzieży, ale zorientowana na
potrzeby całej rodziny.

Realizacja Programu jest
współfinansowana ze środków
gminy Piaseczno. Dodatkowe in-
formacje można uzyskać pod nu-
merami telefonów: 504 033 840,
605 320 691, lub mailowo: stowa-
rzyszenie@patronatpiaseczno.org

Serdecznie zapraszamy do
udziału w warsztatach. *

Michał Matysiak, Wicemistrz Polski
Młodzików Młodszych w Badmintonie,
odebrał gratulacje z rąk burmistrza 
i przewodniczącego Rady Miejskiej

Warsztaty 
wychowawcze 
dla młodzieży 
w wieku 
gimnazjalnym 
i ich rodzin

Sukces młodego badmintonisty

Wiemy kto obierze odpady
Czysta Gmina Piaseczno

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Piknik dla mieszkańców na 
Dzień Strażaka
Z okazji 85-lecia OSP Złotokłos w niedzielę 23 czerwca za-
praszamy na festyn do Złotokłosu

Na terenie OSP Złotokłos przy ul. 3 Maja 30 organizatorzy prze-
widzieli szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych. Uroczystości roz-
poczną się polową mszą świętą o g. 12.00 a od g. 14.00 zacznie
się Piknik Strażacki. Oprócz pokazów strażackich i zabaw dla
dzieci na mieszkańców czekać będzie m.in. grochówka, grill,
a czas uprzyjemnią występy Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej, Ze-
społu Ludowego „Kłosowianki” oraz młodzież ze Złotokłosu, a
na deser zabawę zapewnią zespoły muzyczne Out of Tune i Life
Club Band.                                                                                                *

Program pomocowy Stowarzyszenia „Patronat”

Nowe boiska szkolne
Przy zespołach szkół w Chylicach i Jazgarzewie otwarto
nowe boiska ze sztuczną nawierzchnią. 

Zespół Szkół Publicznych w Chylicach zyskał boisko wielo-
funkcyjne, boisko do siatkówki oraz boisko do mini koszykówki.
Wszystkie boiska mają nawierzchnię wykonaną z poliuretanu.
Obok zespołu boisk powstała również dwutorowa poliureta-
nowa bieżnia lekkoatletyczna oraz zeskocznia wraz z rozbież-
nią do skoku w dal. Wszystkie obiekty są odwodnione a wokół
boisk zamontowano piłkochwyty, ławki oraz kosze na śmieci.
Cała inwestycja kosztowała ponad 500 tys. zł i w całości została
pokryta z budżetu gminy Piaseczno.

Przy szkole w Jazgarzewie wybudowano nowe, wie-
lofunkcyjne boisko sportowe oraz dwutorową poliuretanową
bieżnię lekkoatletyczną. W ramach prac wykonano odwodnienie
nowych obiektów, zmodernizowano oświetlenie terenu boiska
oraz zamontowano wyposażenie boiska (kosze do gry w ko-
szykówkę, ławki wokół boiska, dwie bramki do gry w piłkę ręczną
oraz ruchomy zestaw do gry w siatkówkę). Wokół boisk za-
montowano piłko chwyty. Całą inwestycję sfinansowała gmina
Piaseczno a łączny koszt wyniósł blisko 320 tys. zł. Ponadto 40
tys. zł na zagospodarowanie placu obok boiska, na którym po-
wstały korty tenisowe udało się zgromadzić dzięki zaangażo-
waniu sołectwa, rady rodziców, uczniów i dyrekcji szkoły. 

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA



Uruchomienie placówki kulturalnej
dla najmłodszych, w drugiej co do
wielkości miejscowości w gminie,
okazało się możliwe dzięki ogrom-
nej życzliwości i wsparciu księdza
proboszcza Stanisława Śmigasiewi-
cza, który na ten cel udostępnił nie-
odpłatnie lokal na terenie parafii
świętego Józefa Opiekuna Pracy
przy ul. Ogrodowej 3.

W uroczystości wzięli udział
m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Pia-
seczno Zdzisław Lis, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Piasecznie
Piotr Obłoza, wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej i zarazem miesz-
kanka tej miejscowości Hanna Krzy-
żewska oraz Starosta Piaseczyński
Jan Dąbek, pełniący równocześnie
funkcję sołtysa  Józefosławia.  Bur-
mistrz oraz radna Hanna Krzyżew-

ska otrzymali od uczestników zajęć
przygotowane przez nich pamiąt-
kowe obrazki, a uroczystość uświet-
nił recital gitarowy w wykonaniu
Romana Ziemlańskiego.

W klubie już od 15 kwietnia od-
bywają się zajęcia plastyczne pro-
wadzone przez Izabelę Mrozińską,
taneczne pod czujnym okiem Ka-
mila Przepiórkowskiego oraz te-
atralne kierowane przez Annę Ko-
lanowską. Od września planowane

jest jeszcze uruchomienie dla dzieci
nauki gry na keyboardzie i gitarze. 
Klubem, który otwarty jest od po-
niedziałku do piątku w godz. 15.00
– 19.00, kieruje pani Alina Stani-
szewska. W okresie wakacyjnym
standardowe zajęcia zostaną zawie-
szone, natomiast oferowane będą
wyjazdy i warsztaty o bardzo róż-
norodnej tematyce. Szczegółowe
informacje na ten temat pod nr tel.
506 033 490. 

Piaseczyńska  KULTURA

Pierwszy dzień Teatraliów rozpocz-
nie się o godz. 10.00 dziecięcymi
występami teatralnymi. Wieczorna
część festiwalu zacznie się o godz.
20.30 koncertem zespołu Łysa Góra
na rynku miejskim.

O godz. 23.00 na parkingu przy
ul. Sierakowskiego z emocjonują-
cym widowiskiem plenerowym
wystąpi Teatr A z Gliwic. „Giganci”
– bo tak się nazywa ten spektakl dla
widzów dorosłych – to duże plene-
rowe przedsięwzięcie, dla którego
kanwą staje się intrygujący biblijny
passus o gigantach zaludniających
u zarania dziejów ziemię. Archety-
piczny wątek, obecny we wszyst-
kich mitologiach świata, skłonił
twórców do przygotowania wido-
wiska opowiadającego „o limitach”,
nałożonych kondycji człowieka – li-
mitach, które paradoksalnie okre-
ślają jego wolność, a których prze-
kraczanie (inflacja) prowadzi do
tragedii. Spektakl plenerowy, przy-
gotowany z rozmachem, wykorzy-
stuje projekcje multimedialne,
techniki lalkarskie (marionety),
techniki fire-show, elementy tańca,
ilustrację muzyczną (specjalnie na
potrzeby tego widowiska powstał
video-vocal Katarzyny Groniec).

Sobotnią ucztę teatralną
rozpocznie scena dziecięca. 
O godz. 20.30 zapraszamy na
koncert Macieja Turkowskiego
z zespołem na miejskim rynku. 

O godz. 23.00 kolejne spekta-
kularne widowisko plenerowe –
„Pandora” – w wykonaniu Teatru
Formy z Wrocławia. Zapraszamy
na parking przy ul. Sierakow-
skiego w Piasecznie.

„Pandora” – spektakl ten
powstał na kanwie dramatu
„Wariat i zakonnica” Stanisława
Ignacego Witkiewicza. Sztuka

nie jest wierną ilustracją dra-
matu Witkacego, choćby dla-
tego, że używa środków cha-
rakterystycznych dla teatru
ruchu. Jest współczesną wizją
człowieka uwięzionego i uwi-
kłanego w słabości ludzkiej na-
tury. Mityczna puszka Pandory
jest zatem nie tylko symbolem
niedoli ludzkiej, ale pełni tutaj
rolę mikrokosmosu, w którym
przyszło nam żyć. Bohaterowie
doświadczają siebie również
poprzez pryzmat indywidual-
nego spojrzenia i stają się

mocni w swej słabości, która
też staje się formą niewoli. Mi-
łość, erotyka, pożądanie, a nawet
zbrodnia doskonała, pełnią tu rolę
swoistego katharsis i prawdopo-
dobnie są jedynymi drogami, by
opuścić Pandorę.

Trzeci, ostatni dzień Teatra-
liów poświęcony będzie w cało-
ści kulturze i tradycji Indii.

Szczegółowy program teatra-
liów dostępny na stronie Cen-
trum Kultury www.kulturalni.pl
oraz na www.piaseczno.eu.       

*

21 czerwca 
rozpocznie się
trzydniowe 
święto teatru 
w Piasecznie

XIII Piaseczyńskie Teatralia
Sobótkowe

Zapraszamy do udziału w akcji „Sportowe Lato w Piasecznie
2013”, której organizatorem jest Gminny Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Piasecznie.
Akcja skierowana jest do dzieci urodzonych w latach 2001–2006 i
realizowana będzie na obiektach sportowych GOSiR Piaseczno:
hali sportowej, pływalni, kompleksie „Moje boisko ORLIK 2012”
przy ul. gen. W. Sikorskiego 20 oraz na Stadionie Miejskim GOSiR
przy ul. 1. Maja 16. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00-16.00.
Terminy:
– I turnus: 1–12 lipca 2013,
– II turnus: 15–26 lipca 2013.
Opłaty:
– 400,00 zł/osoba/turnus,
– 300,00 zł/osoba/turnus – dla zawodników Szkółki Piłkarskiej GO-
SiR Piaseczno.
Zniżki:
– drugie dziecko (rodzeństwo) 25% zniżki,
– dziecko zapisane na dwa turnusy 25% zniżki.
Wyżywienie:
– woda, soczek, słodki poczęstunek, owoc, obiad (zupa + drugie
danie) przygotowany na stołówce Gimnazjum Nr 1.
Opieka:
– 1 stały opiekun grupy + 1 prowadzący dany panel zajęciowy.
Planowany codzienny rozkład zajęć (kolejność zajęć dla po-
szczególnych grup wiekowych będzie różna):
– zajęcia tematyczne na boisku ORLIK*
– zajęcia tematyczne na hali sportowej**
– zajęcia piłki nożnej na hali sportowej
– zajęcia na pływalni
– zajęcia piłki nożnej na boisku ORLIK
– raz na turnus wycieczka połączona z zajęciami z Horseballu.
* zajęcia tematyczne na boisku ORLIK: gry i zabawy ruchowe: dwa
ognie, sztafety itp., elementy piłki koszykowej oraz piłki sitkowej,
** zajęcia tematyczne na hali sportowej: kickboxing, tenis sto-
łowy, judo, karate, ścianka wspinaczkowa i inne.
Zapisy:
– telefonicznie: 22 716 66 00 wewn. 39, w godzinach 9.00–15.00, 
22 750 18 51, w godzinach 9.00–15.00,
– osobiście: GOSiR Piaseczno, ul. gen. W. Sikorskiego 20, pokój 44
w godzinach 9.00–15.00.
Płatność:

Po zapisaniu dziecka należy dokonać opłaty w kasie głównej
GOSiR, księgowości GOSiR lub przelewem, na rachunek GOSiR 
z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka + wskazaniem turnusu.

Regulamin akcji „Sportowe Lato w Piasecznie 2013” oraz druk
deklaracji udziału w niej dziecka są do pobrania na stronie
www.gosir-piaseczno.pl.

Sportowe lato w GOSiR 

Spektakularna scenografia to element przedstawienia „Pandora” w wykonaniu Teatru Formy
z Wrocławia Foto Piotr Dłubak

Młodzi uczestnicy zajęć podarowali swoje pierwsze prace
burmistrzowi i wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

W piątek, 
14 czerwca, 
nastąpiło oficjalne
otwarcie filii 
Centrum Kultury 
w Józefosławiu.

Józefosław zyskał Klub Kultury

Rozegrane zostały 62 kategorie fi-
nałowe. Zawodnicy rywalizowali
w kategoriach Disco Dance, Disco
Dance Freestyle, Hip-Hop oraz
Hip-Hop Battle.

Turniej, zorganizowany m.in.
w celu popularyzacji tańca sporto-
wego w Piasecznie, był znakomitą
okazją dla 203 zawodników z KS
„Grawitacja” do zaprezentowania
swoich tanecznych umiejętności.
Dla wielu początkujących tancerzy
były to pierwsze zawody. Specjalne
nagrody otrzymało troje najmłod-
szych, niespełna pięcioletnich za-
wodników. Zawody zakończyły
się konkurencją Hip-Hop Battle,
w której wystartowało 33 zawod-
ników. Tę kategorię zorganizowali
i poprowadzili instruktorzy KS
„Grawitacja” Mateusz Strzeżek
oraz Marika Uszyńska. Na uwagę
zasługuje wiele pozytywnych ko-

mentarzy ze strony rodziców i za-
wodników, dotyczących bardzo
sprawnej organizacji zawodów. KS
„Grawitacja”, pomimo kilkuletniej
przerwy w organizowaniu turnie-
jów, spisał się jako organizator zna-
komicie. Zarząd klubu podkreśla,
że taki sukces jest wynikiem bar-
dzo dobrej współpracy z miastem
i gminą Piaseczno, z GOSiR-em,
piaseczyńskimi mediami oraz

sponsorami i wolontariuszami.
Dzięki mediom: „Gazecie Piase-
czyńskiej”, „Nad Wisłą”, „Przeglą-
dowi Piaseczyńskiemu”, „To Twoja
Okolica”, portalom Szukaj Pia-
seczno oraz Piaseczno Sport News
o wydarzeniu zostali poinformo-
wani mieszkańcy Piaseczna.
Dzięki sponsorom (biuro księgowe
Saviour, przedszkole taneczne Pi-
ruet, firma Taneczne Pasje oraz
firma Amos) udało się uatrakcyjnić
i wzbogacić turniej o drobne na-
grody, natomiast dzięki nieocenio-
nej pracy wolontariuszy – rodzi-
ców i zawodników KS „Grawitacja”,
którzy wykonali wiele drobnych 
i większych zadań – impreza prze-
biegała wyjątkowo płynnie. KS
„Grawitacja” bardzo dziękuje tym
wszystkim osobom, dzięki którym
to wydarzenie sportowe zostało
zorganizowane i przeprowadzone.
Mamy nadzieję, że Turniej Tańca
Sportowego o Puchar Miasta 
i Gminy Piaseczno wpisze się na
stałe w kalendarz piaseczyńskich
imprez sportowych.

Turniej został dofinansowany
z budżetu miasta i gminy Piaseczno.

Turniej 
zgromadził 
370 zawodników 
z 12 klubów

Turniej Tańca Sportowego


