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Recital znanego artysty odbę-
dzie się 24 października o godz.
20.00 w Domu Kultury. Bilety
dostępne będą od 6 paździer-
nika, jedynie w przedsprzedaży

* str. 8

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 15 paździer-
nika 2014 o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

www.piaseczno.eu

Piotr Machalica 
w PiasecznieW niedzielę 16 listopada w godz. 

7.00-21.00 odbędą się wybory do
samorządu. Informacji o okręgach
wyborczych, obwodach głosowa-
nia,  kandydatach i komitetach szu-
kać można na stronie www.pia-
seczno.eu oraz na tablicach ogło-
szeniowych.      

Wybory samorządowe

Rusza przebudowa Mleczarskiej

Popłyń żaglowcem

Uczniowie – wolontariusze z wybranych

gimnazjów z gmin Piaseczno i Prażmów –

w maju 2015 r. opłyną dookoła Europę ża-

glowcem STS Pogoria. str. 6

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej str. 2

Sprawozdanie z pracy 
burmistrza   str. 3

Ogłoszenia architektoniczne str. 7

Będą chodniki 

i ścieżka rowerowa
Do końca września poznamy general-

nego wykonawcę długo oczekiwanej

rozbudowy ul. Julianowskiej na odcin-

ku od ul. Okulickiego w Piasecznie do 

ul. Kameralnej w Józefosławiu.       str. 2

Kampania wrześniowa

w Piasecznie
W ramach 75. rocznicy wybuchu II wojny

światowej wydana została książka Dawida

Miszkiewicza opisująca działania wojen-

ne na terenie powiatu piaseczyńskiego 

w trakcie kampanii wrześniowej.      str. 5

Postępy na budowach
Dobiegają końca zasadnicze prace mu-

rarskie przy rozbudowie szkół w Józefo-

sławiu i Zalesiu Górnym. str. 4

Tym samym kończą się wieloletnie

spory i przepychanki dotyczące wą-

skotorówki. – Dziś po blisko trzech la-

tach starań przejęliśmy na współwła-

sność mienie dawnej Grójeckiej Kolei

Dojazdowej. Cieszę się, że udało mi się

przekonać do współpracy inne gminy,

a także, że przezwyciężyliśmy wiele

trudności, aby pozyskać mienie ko-

lejki. To sukces gminy Piaseczno, ale

także mój osobisty, ponieważ dużo

pracy kosztowało nas przekonanie

PKP SA i Ministerstwa Infrastruktury

i Rozwoju do podjęcia tej decyzji –

przyznaje burmistrz Piasecznia Zdzi-

sław Lis, lider i pomysłodawca pro-

jektu przejęcia przez samorządy

gminne piaseczyńsko-grójeckiej wą-

skotorówki.

Dzięki determinacji samorządów,

z gminą Piaseczno na czele, Piaseczyń-

sko-Grójecka Kolej Dojazdowa – cią-

gnąca się na blisko 70-kilometrowym

odcinku od Piaseczna do Nowego Mia-

sta nad Pilicą przez dwa powiaty – od

11 września w 68% należy do gminy

Piaseczno, w 30% do Grójca oraz po 1%

do Błędowa i Belska Dużego.

Uroczystego podpisana aktu do-

konali włodarze czterech samorzą-

dów oraz przedstawiciele PKP SA.

Warto podkreślić, że sprawy wła-

snościowe dotyczące kolejki trwały

od 2002 roku. Wtedy to podpisano

pierwszą umowę dzierżawy pomię-

dzy PKP a powiatem piaseczyńskim.

Kolejne lata to kilkukrotne przeka-

zywanie, użyczanie, a także spory,

w tym sądowe, pomiędzy gminą,

powiatem i Piaseczyńsko-Grójeckim

Towarzystwem Kolei Wąskotorowej.

Wkrótce poznamy szczegóły

współpracy samorządów w zakresie

prowadzenia przewozów, a także re-

witalizacji i rozwoju piaseczyńsko-

grójeckiej wąskotorówki.

W czwartek 11 wrze-
śnia cztery samorządy
gmin: Piaseczno, 
Grójec, Belsk Duży 
i Błędów, przejęły od
PKP SA mienie dawnej
Grójeckiej Kolei Dojaz-
dowej.

Kolejka w końcu gminna

Przedstawiciele czterech samorządów oraz spółki PKP po podpisaniu aktu notarialnego       

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Lada dzień powinny rozpocząć się prace 
budowlane na ul. Mleczarskiej w Piasecznie.

– Właśnie podpisaliśmy umowę na

przebudowę tej niezwykle ważnej 

i bardzo obciążonej drogi rozprowa-

dzającej ruch w kierunku ulicy Pu-

ławskiej. Mam nadzieję, że będzie to

połączenie drogowe z prawdziwego

zdarzenia, które stanie się przedłu-

żeniem wyremontowanej niedawno

ul. Powstańców Warszawy – mówi

burmistrz Zdzisław Lis.

Na 1350-metrowym odcinku od

ul. Sarenki do ul. Łabędziej zaplano-

wano wykonanie wielowarstwowej

podbudowy jezdni oraz ułożenie na-

wierzchni z betonu asfaltowego. Kon-

strukcja drogi została przystosowana

do średniego natężenia ruchu z do-

puszczeniem ruchu ciężkiego. Wzdłuż

ulicy zaprojektowano ścieżkę rowe-

rową, szerokie chodniki oraz niewielki

pas zieleni, który oddzieli jezdnię od

ciągu pieszo-rowerowego. W ramach

prac budowlanych zostanie przebu-

dowana również cała infrastruktura

techniczna drogi, m.in. zostanie wy-

konana kanalizacja deszczowa, będą

wybudowane przyłącza kanalizacji

sanitarnej do posesji, zostaną przebu-

dowane sieci: gazowa, wodociągowa,

elektroenergetyczna i teletechniczna.

Na całej długości ulicy staną nowe la-

tarnie. W rejonie skrzyżowania z ul.

Energetyczną zostanie wybudowane

rondo z wyspą środkową z kostki gra-

nitowej, które pozwoli w płynny spo-

sób przenieść ruch pojazdów z ul.

Energetycznej.

Łączny koszt przebudowy ul.

Mleczarskiej wyniesie ponad 6,5 mln

zł i zostanie sfinansowany z budżetu

gminy Piaseczno – ponad 4,5 mln

oraz z budżetu spółki PWIK Piaseczno

– blisko 2 mln zł.

Gmina w najbliższym czasie pla-

nuje zwrócić się do Urzędu Wojewódz-

kiego o dofinansowanie budowy. – Ist-

nieje duża szansa na uzyskanie blisko

50-procentowego wsparcia z funduszy

Narodowego Programu Przebudowy

Dróg Lokalnych, tzw. Schetynówki –

wyjaśnia burmistrz Zdzisław Lis. Je-

stem dobrej myśli, bo ta inwestycja speł-

nia wszystkie warunki niezbędne do

uzyskania dotacji. Jeśli uda się pozyskać

te pieniądze, to zaoszczędzone w ten

sposób środki skierujemy na inne

ważne inwestycje – dodaje burmistrz.

Głównym wykonawcą przebu-

dowy jest wyłoniona w postępowa-

niu przetargowym firma Mabau Pol-

ska. Prace powinny ruszyć jeszcze we

wrześniu tego roku, a nową drogą sa-

mochody pojadą w wakacje 2015 r.

*

Przebudowa ulicy poprawi komfort i bezpieczeństwo ruchu

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Odbiór odpadów zielonych

Informujemy, że od 1 września odpady

biodegradowalne, w tym odpady zielone,

odbierane są w nielimitowanej ilości bez-

pośrednio sprzed posesji.                      str. 7



Chcesz zdecydować o ofercie

gminy Piaseczno w zakresie

profilaktyki zdrowia, rekreacji 

i sportu? Przyjdź na warsztaty

partycypacyjne, które odbędą

się 25 września i 2 października.

Gmina Piaseczno realizuje 

z Centrum Komunikacji Społecz-

nej projekt „Od diagnozy do stra-

tegii – model planowania rozwoju

usług publicznych”. Ma on na celu

opracowanie narzędzia wzmac-

niającego zdolności samorządu 

w dziedzinie usług publicznych 

i planowania ich rozwoju – two-

rzenia strategii. Ważnym elemen-

tem projektu jest wzmocnienie

udzia-łu mieszkańców w procesie

diagnozowania jakości i dostępno-

ści usług publicznych.

Należy zwrócić uwagę, że

będą to warsztaty otwarte, tak,

aby wspólnie wypracować najlep-

sze rozwiązania. Dotychczasowe

spotkania dotyczyły diagnozy

obecnej sytuacji w tej dziedzinie.

Podjęto wówczas decyzję o tema-

tyce, nad którą należy pochylić się

w dalszym toku prac. Można za-

poznać się z powstałym w toku

dotychczasowych prac raportem

i wnieść do niego swoje uwagi.

Warsztaty planistyczne doty-

czące przyszłych usług gminy 

w zakresie profilaktyki zdrowia,

rekreacji i sportu odbędą się 

25 września w budynku GOSiR-u

Piaseczno – sala 45, na parterze,

oraz 2 października w sali konfe-

rencyjnej przy ul. Kościuszki 5).

Będą one trwać trzy godziny (od

17.00 do 20.00). W ramach spotka-

nia będzie zapewniona kawa, her-

bata i drobny poczęstunek.

Partnerami finansowanego

ze środków Unii Europejskiej

projektu są: Pracownia Badań 

i Innowacji Społecznych STOCZ-

NIA oraz gminy: Kobyłka, Ło-

mianki, Michałowice, Pruszków,

Konstancin-Jeziorna, Leszno-

wola i Piaseczno.

Gazeta Piaseczyńska
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Do końca września poznamy general-
nego wykonawcę długo oczekiwanej roz-
budowy ul. Julianowskiej na odcinku od
ul. Okulickiego w Piasecznie do ul. Kame-
ralnej w Józefosławiu.

Ze względu na złożoną sytuację

prawną gruntów przyległych do

istniejącej jezdni całą inwestycję

gmina musiała podzielić na pięć

etapów. – Takie rozwiązanie po-

zwoliło na niezależne kompleto-

wanie dokumentacji i pozwoleń

na realizację prac przy poszcze-

gólnych odcinkach, bez blokowa-

nia całej inwestycji – tłumaczy

burmistrz Zdzisław Lis.

Budowa odkładana była kil-

kakrotnie, lecz w końcu udało się

przezwyciężyć wszystkie trud-

ności i w przyszłym miesiącu roz-

pocznie się jej realizacja. – Wiem,

że mieszkańcy Józefosławia od

dawna czekają na tę inwestycję,

która znacząco wpłynie na po-

prawę bezpieczeństwa pieszych,

w tym dzieci idących do szkoły –

mówi burmistrz. W tym roku

gmina zrealizowała już piąty etap

inwestycji, od ul. Przesmyckiego

w Piasecznie do ul. Okulickiego.

Teraz zostaną zrealizowane

pozostałe etapy: etap 1 – odcinek

od ul. Kameralnej do ul. Cyra-

neczki, etap 2 – od ul. Cyraneczki

do przejazdu kolejowego, etap 3

– od przejazdu kolejowego do ul.

Geodetów, etap 4 – od przejazdu

kolejowego do ul. Okulickiego.

Prace będą prowadzone równo-

legle na wszystkich etapach.

Przestrzeń po obu stronach

ul. Julianowskiej zyska nowe ob-

licze. Po jednej stronie powstanie

szeroki chodnik, a po drugiej ciąg

pieszo-rowerowy. Wzdłuż całego,

liczącego ponad 2,6 km, odcinka

powstanie sześć zatok autobuso-

wych – po trzy w każdym kie-

runku. W obrębie skrzyżowania

z ul. Cyraneczki zostanie wybu-

dowanych trzynaście nowych

miejsc postojowych w tym dwa

dla osób niepełnosprawnych. 

W ramach inwestycji zostanie

przebudowany także blisko stu-

metrowy odcinek ul. Kombatan-

tów, na którym zostaną wyko-

nane kanalizacja deszczowa,

jezdnia z kostki betonowej o sze-

rokości 5,5 m, a po stronie północ-

nej – szeroki chodnik.

– Zakres prac na ul. Julia-

nowskiej obejmie tylko tereny

przyległe do jezdni, więc nie 

powinien powodować dużych

utrudnień w ruchu pojazdów –

tłumaczy nadzorujący prace

budowlane na Julianowskiej in-

spektor Marek Ławrecki z Wy-

działu Infrastruktury i Trans-

portu Publicznego. – Przewi-

dujemy tylko odcinkowe obni-

żenie istniejących krawężników

jezdniowych w miejscach wy-

konania zatok autobusowych,

wjazdów na posesje i przejść dla

pieszych – dodaje. Prace budow-

lane obejmą swym zasięgiem

również przestawienie kolidu-

jących z inwestycją ogrodzeń

posesji. W ramach inwestycji

zostaną usunięte również po-

wstałe w wyniku prac kolizje 

z siecią gazową, teletechniczną 

i elektroenergetyczną.

Z zakresu inwestycji wyłą-

czono skrzyżowanie z ul. Oku-

lickiego, które realizowane bę-

dzie przez Mazowiecki Zarząd

Dróg Wojewódzkich. W obrębie

tego skrzyżowania zostanie wy-

konany teraz przez gminę jedy-

nie chodnik wyprowadzający

ruch pieszy od strony cmenta-

rza przez skrzyżowanie z drogą

wojewódzką nr 721.

Dokładny koszt inwestycji

będzie znany dopiero po rozstrzy-

gnięciu przetargu. Głównego wy-

konawcę powinniśmy poznać już

pod koniec września, a prace bu-

dowlane powinny ruszyć pod ko-

niec października. Zakończenie

budowy jest planowane do końca

lipca 2015 r., a uzyskanie pozwo-

lenia na użytkowanie – do końca

sierpnia 2015.                                             *

Wyczekiwane chodnikiSprawozdanie z sesji 

Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 50 17 września 2014 r.

Przed rozpoczęciem części uchwałodawczej

Sesję rozpoczęto uhonorowaniem państwa Janiny i Mie-

czysława Niemczyków z okazji rocznicy 60-lecia pożycia

małżeńskiego. Gośćmi byli także szczególnie uzdolnieni

uczniowie piaseczyńskich gimnazjów – laureaci stypen-

dium burmistrza, wraz z rodzicami.

Za szczególny wkład w zdobycie przez Gimnazjum

Nr 1 w Piasecznie 1. miejsca podczas XVI Mazowieckich

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 2014 roku, zostało nagro-

dzonych pięciu nauczycieli wychowania fizycznego: Ja-

cek Ozimek, Małgorzata Michalska, Gabriel Turczyński,

Beata Grylewicz oraz Krzysztof Kłobuchowski. Bur-

mistrz przedstawił także radnym nową dyrektorkę 

Biblioteki Publicznej w Piasecznie – panią Magdalenę 

Wolak-Gawrych.

Po ustaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu 

z poprzedniej sesji, sprawozdanie z okresu między se-

sjami przedstawił przewodniczący Rady Piotr Obłoza.

Następnie skarbnik zapoznała radnych z sytuacją finan-

sową gminy.

Zmiany budżetowe

Radni wprowadzili następujące zmiany w budżecie na

2014 rok:

– o 315 tys. zł zwiększone zostały wydatki na wykonanie ciągu

pieszo-rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów od ul.

Cyraneczki do ul. Działkowej;

– 49 tys. zł wyasygnowano na nieprzewidziane prace odwod-

nieniowe;

– 42 tys. zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego 

i multimedialnego dla szkoły podstawowej w Zalesiu Górnym;

– 31 tys. zł przesunięto na wykonanie projektu i budowę oświe-

tlenia ulic Ładnej i Zasobnej w Bąkówce;

– 13,6 tys. zł przeznaczono na zakup kamery termowizyjnej

dla OSP Jazgarzew;

– 10 tys. zł przeznaczono na opracowanie koncepcji układu

drogowego wraz z odwodnieniem w obszarze ulic Berbery-

sowej i Irysów w Piasecznie;

– 10 tys. zł wyasygnowano na dotację dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprężarki do ładowania

butli do aparatów powietrza;

– 7,5 tys. zł przesunięto na wyposażenie sal dydaktycznych 

w Przedszkolu Nr 9;

– o 200 tys. zł zmniejszono wydatki pierwotnie przeznaczone

na dotację dla Wojewody Mazowieckiego.

Zdecydowano o udzieleniu Województwu Mazowieckiemu

pomocy rzeczowej w wysokości 250 tys. zł w postaci wyko-

nania remontu chodnika przy ul. Pod Bateriami, która jest

drogą wojewódzką.

Rada wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Fi-

nansowej Gminy Piaseczno na lata 2014–2025.

Zagospodarowanie przestrzenne

Rada Miejska zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części

Baszkówki oraz do zmiany planu zagospodarowania części

Jesówki.

Nieruchomości

Radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprze-

targowym, na rzecz dotychczasowych dzierżawców:

– na okres 1 roku, gruntu o pow. 4 mkw., położonego w Pia-

secznie przy ul. Puławskiej, z przeznaczeniem pod wolnosto-

jącą tablicę reklamową;

– na okres 10 lat, gruntu o pow. 55,4 mkw., położonego w Pia-

secznie przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Chyliczkowskiej,

z przeznaczeniem pod istniejący pawilon handlowy – księgar-

nię i miejsce parkingowe.

Rada zgodziła się także na wydzierżawienie w trybie bez-

przetargowym od 1 października 2014 r. do 1.stycznia 2034 r.,

działek położonych w Piasecznie w rejonie ul. Mickiewicza 

i alei Kalin, na rzecz EMC Instytut Medyczny SA, z przeznacze-

niem pod miejsca parkingowe, ciągi komunikacyjne, zieleń 

i miejsca wypoczynkowe dla szpitala miejskiego.

Pozostałe

Radni zdecydowali o odrzuceniu skargi dotyczącej na-

ruszenia interesu prawnego w związku z uchwałą Nr

1079/XXXVII/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Jazgarzew.

Zdecydowano także o utworzeniu odrębnego obwodu

głosowania w wyborach samorządowych na terenie szpitala

miejskiego.

Radni podjęli decyzję o podwyższeniu kapitału zakłado-

wego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego „Piaseczno”

Spółka z o.o. poprzez ustanowienie nowych udziałów o łącznej

wartości 3,4 mln zł.

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały

dostępne są na stronie internetowej www.piaseczno.eu

Powstający budynek zrealizo-

wany będzie jako obiekt parte-

rowy niepodpiwniczony, do

którego zostały doprowadzone

niezbędne media, tj. woda,

prąd i kanalizacja sanitarna. 

W budynku znajdą się trzy to-

alety, w tym jedna przystoso-

wana do potrzeb osób niepeł-

nosprawnych, pomieszczenie

techniczne, w którym zostanie

zainstalowany system nagło-

śnieniowy z wyprowadzonymi

na zewnątrz głośnikami, oraz

trzy pomieszczenia przezna-

czone pod wynajem. Główne

wejście do budynku zaplano-

wano od strony istniejącego

parkingu. Wokół budynku zo-

staną ustawione również ele-

menty małej architektury oraz

stojak na rowery.

– Skate park funkcjonuje

już ponad rok. W tym czasie

zdążyliśmy poznać potrzeby

młodych ludzi i wydaje się nam

niezbędne stworzenie możli-

wości otwarcia w tym miejscu

małego sklepu ze sprzętem

sportowym czy szkółki nauki

jazdy. Dlatego w powstającym

budynku przewidzieliśmy trzy

niewielkie pomieszczenia, któ-

re z jednej strony zaspokoją 

potrzeby na tego typu usługi, 

a z drugiej stworzą możliwość

samofinansowania się tego miej-

sca – mówi burmistrz Piaseczna

Zdzisław Lis.

Obok pawilonu powstaje

również zewnętrzna zadaszona

klatka schodowa do zaplanowa-

nego na dachu tarasu widoko-

wego. Aranżacja przestrzeni da-

chu zapewni maksymalne wy-

korzystanie zajętej przez pawi-

lon powierzchni i umożliwi

oczekującym podziwianie ska-

teparkowych akrobacji.

– Mam nadzieję, że nowo-

czesna forma budynku i jego

zagospodarowanie trafią w gu-

sta młodzieży korzystającej 

z tego obiektu i pozwolą na roz-

wijanie pasji w cywilizowanych

warunkach – dodaje burmistrz.

Całkowity koszt wykonania

budynku wyniesie blisko 480

tys. zł i zostanie pokryty z bu-

dżetu gminy Piaseczno. Budowa

powinna zakończyć się do końca

listopada bieżącego roku.               *

Dobiega końca budowa pawilonu 
socjalno-usługowego przy piaseczyńskim
skate parku.

Taras przy skate parku

Wzdłuż całej ulicy Julianowskiej powstanie chodnik oraz ciąg

pieszo-rowerowy Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Nowy pawilon wkomponuje się w otoczenie skate parku

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Rekreacja idzie na warsztat
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Chrońmy naszą ziemię

Kiermasz w Józefosławiu

Gmina Piaseczno kolejny raz włą-
czyła się w akcję „Sprzątanie
świata – Polska 2014”, tym razem
odbywającą się pod hasłem „Tu-
rysto! Szanuj Środowisko!”. Finał
akcji przypadł na 19–21 września.

W akcji koordynowanej przez
Wydział Gospodarki Odpadami
Gminy Piaseczno wzięli udział
uczniowie, nauczyciele i personel
szkół oraz przedszkoli z terenu
gminy. Zgłosiło się dwadzieścia pla-

cówek, które same wybrały tereny
do sprzątania. Były to m.in. park,
lasy, place zabaw, cmentarze, te-
reny wokół szkół. – Wszystkim pla-
cówkom gmina Piaseczno zapew-
niła worki  na odpady zmieszane,
szkło i odpady suche wraz z ręka-
wicami oraz odbiór i utylizację ze-
branych odpadów – informuje 
lokalna koordynatorka akcji Kata-
rzyna Jawoszek z Wydziału Gospo-
darki Odpadami.

Jednocześnie z akcją „Sprząta-
nie świata – Polska 2014” przepro-
wadzana jest kampania informa-
cyjna o systemie gospodarki od-
padami „Segreguj śmieci! Bo
warto”, dofinansowana przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie. W ramach kampanii szkoły
otrzymały materiały informacyjne
o segregacji wraz z grą edukacyjną,
pokazującą drogę odzysku przed-

miotów codziennego użytku. Gra
umożliwia poznanie hierarchii po-
stępowania z odpadami zgodnej 
z wymogami Unii Europejskiej. Po-
zwala również uzyskać informację
o najlepszych dostępnych w Euro-
pie i w Polsce technikach recy-
klingu oraz o wartości materialnej
niektórych surowców wtórnych.
Gra dostępna jest po kliknięciu 
w baner „Segreguj śmieci! Bo
warto!” na www.chlorofil.com.pl.

Poniżej przedstawiamy zarys
najważniejszych spraw i proble-
mów, którymi burmistrz i kie-
rownictwo zajmowali się od 27
sierpnia do 17 września 2014 r.

Burmistrz ogłosił 

przetargi na:

• remont ul. Czarneckiego 
w Piasecznie;
• remont ul. Sułkowskiego 
w Piasecznie – wykonanie na-
kładki asfaltowej wraz z formą
spowolnienia ruchu;
• remont ul. Redutowej w Pia-
secznie poprzez wykonanie
nakładki asfaltowej;
• budowę szkolnego placu
zabaw w ramach rządowego
programu „Radosna Szkoła”
przy szkole podstawowej, 
ul. Millenium 76;
• rozbudowę polegającą na
budowie chodników, ścieżki
rowerowej, zatok autobu-
sowych, miejsc postojowych 
i wjazdów bramowych wzdłuż

ul. Julianowskiej na odcinku
od ul. Przesmyckiego w Pia-
secznie do ul. Kameralnej 
w Józefosławiu
• budowę szkolnego placu
zabaw w ramach rządowego
programu „Radosna Szkoła”
przy Szkole Podstawowej Nr
2, ul. al. Kasztanów 12.

Burmistrz zatwierdził 

przetargi na:

• rozbudowę ul. Mleczarskiej
na odcinku od ul. Okulickiego
do ul. Raszyńskiej wykonawca:
firma Mabau Polska Sp. z o.o.,
za cenę 6 506 700,00 zł;
• wyposażenie budynku Szkoły
Podstawowej im. Wspólnej Eu-
ropy w Zalesiu Górnym (I część
przetargu), wykonawca: firma
CEZAS-GLOB Sp. z o.o., za cenę
241 270,65 zł;
• odwodnienie terenu wsi
Chyliczki, wykonawca: firma
Hydrodom Ireneusz Getka, za
cenę 250 891,71 zł;
• odwodnienie ul. Braci Czap-
skich w Pilawie, wykonawca:
firma  Hydrodom Ireneusz Get-
ka, za cenę 291 900,00 zł;
• sporządzenie miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego w gminie
Piaseczno, wykonawcy: GM
Projekt Grzegorz Malinowski,
za cenę w części I – 38 900,00
zł; w części II – 39 900,00 zł; 
w części III – 26 600,00 zł; 

w części V – 44 900.00 zł; 24
500,00 zł; oraz Biuro Planowa-
nia Rozwoju Warszawy SA za
cenę 30 750,00 zł – część IV;
• wykonanie robót remonto-
wych elewacji budynku,  robót
nawierzchni chodników, ogro-
dzenia, remontu kominów,
oraz ław kominiarskich w bu-
dynku Gimnazjum Nr 2 przy al.
Kalin 30, wykonawca: Przed-
siębiorstwo Handlowo-Usłu-
gowe CEZAR Jan Cabak, za
cenę 150 863,96 zł;
• remont ul. Piaskowej w Chy-
licach poprzez wykonanie na-
kładki asfaltowej, wykonaw-
ca: Firma Fal-Bruk, za cenę
835 170,00 zł;
• modernizację dachu nad 
budynkiem Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 przy al. Kasztanów 12 
w Piasecznie, wykonawca:
Przedsiębiorstwo REMAR Rafał
Makowski, za cenę 554 739,84 zł;
• budowę instalacji gazowej 
w dwóch budynkach miesz-
kalnych wielorodzinnych przy
ul. Urbanistów 2 i 4, wyko-
nawca: Firma COMTEL, za cenę
348 000,00 zł;
• budowę instalacji gazowej
do dwóch budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych na
przy ul. Urbanistów 6, wyko-
nawca: Firma COMTEL, za
cenę: 388 000,00 zł;
• remont ul. Granicznej, ul.
Wschodniej i ul. Przechodniej

poprzez wykonanie nakładki
asfaltowej, wykonawca: Bu-
downictwo Drogowe JARPOL
SA, za cenę 755 086,20 zł;
• zakup i dostawę materiału
do remontu dróg gminnych,
wykonawca: Firma CERMAT-
PRODBET Sp. z o.o.

Unieważniono przetargi na:

– remont bieżni lekkoatletycz-
nej na stadionie miejskim 
w Piasecznie przy ul. 1 Maja 16,
– remont chodników na osie-
dlu komunalnym w Piasecz-
nie wraz z remontem ul. Fa-
brycznej.

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

27 sierpnia

– spotkanie z mieszkańcami
Henrykowa-Urocza;
28 sierpnia

– zebranie wiejskie w Wólce
Kozodawskiej;
30 sierpnia

– wręczanie nagród zwycięz-
com „Poland Bike Marathon”;
31 sierpnia

– uroczystości związane 
z rocznicą walk w Chojnowie;
spotkanie z mieszkańcami Ja-
strzębia, turniej piłki nożnej OSP
w Złotokłosie;

1 września

– rozpoczęcie roku szkol-
nego 2014/2015 w Szkole 
Podstawowej w Głoskowie,
Szkole Podstawowej Nr 1 
w Piasecznie, Zespole Szkól 
w Józefosławiu, spotkanie 
z dyrektorami przedszkoli,
udział w uroczystościach 
z okazji 75. rocznicy wybuchu
II wojny światowej, udział w ze-
braniu wiejskim w Głoskowie;
2–4 września

– XVIII konferencja „Komplek-
sowa gospodarka odpadami”;
5 września

– zebranie wiejskie w Bogat-
kach;
6 września

– piknik w Józefosławiu, wrę-
czanie nagród zawodnikom
biegu Frog Race w Żabieńcu;
7 września

– pierwsze urodziny skate
parku w Piasecznie;
8 września

– spotkanie z przedstawicie-
lami Auchan;
9 września

– spotkanie z ks. Arkadiuszem
Piotrowskim – proboszczem
parafii w Głoskowie;
10 września

– konferencja w Lesznowoli,
spotkanie z sołtysami z te-
renu gminy Piaseczno;
11 września

– podpisanie aktu notarial-
nego w sprawie przejęcia

majątku dawnej Grójeckiej
Kolejki Dojazdowej;
12 września

– spotkanie z przedstawicie-
lami Auchan, spotkanie grupy
inicjatywnej w sprawie bu-
dowy schroniska dla psów;
14 września

– udział w Jarmarku Piase-
czyńskim oraz imprezie eko-
logicznej „Ekoniedziela” w Pia-
secznie;
15 września

– spotkanie w sprawie orga-
nizacji ruchu przy szkole na
osiedlu „Patronat”;
16 września

– spotkanie z nauczycielami
wychowania fizycznego z Gim-
nazjum Nr 1 w Piasecznie, spo-
tkanie z Radą Pedagogicz-
ną oraz Radą Rodziców przy
Szkole Podstawowej Nr 5 
w Piasecznie, zebranie wiejskie
w Julianowie.

Burmistrz na bieżąco or-
ganizował posiedzenia Kie-
rownictwa Urzędu, na których
omawiane były bieżące spra-
wy gminy, współpracował z or-
ganami Rady Miejskiej oraz brał
udział w posiedzeniach proble-
mowych komisji Rady Miejskiej.

Burmistrz przyjmuje 

interesantów 

w każdy poniedziałek 

po uprzednim umówieniu

spotkania. Tel.: 22 701 75 88.

Sprawozdanie z pracy burmistrza

od 27 sierpnia do 17 września 2014 r.

Umowa notarialna w spra-
wie przekazania gruntów zo-
stał sporządzona i podpisana 
26 sierpnia. Było to możliwie
dzięki uchwale, którą zgroma-
dzenie mieszkańców spół-
dzielni podjęło 25 czerwca, wy-
rażając zgodę na przekazanie
gminie ulicy, która do tej pory
formalnie była w użytkowaniu
wieczystym spółdzielni. Wcze-
śniej, 11 czerwca, Rada Miejska
podjęła uchwałę wyrażającą
zgodę na nabycie tych działek.

Dotychczas ogólnodostępna
droga należała do spółdzielców, 
a korzystali z niej wszyscy. Aleja
Róż stanowi dojazd do Gimna-
zjum Nr 1, Przedszkola Nr 5, GO-
SiR-u i punktów handlowych,
czyli faktyczne spełnia funkcje
drogi publicznej. – W tej sytuacji
nie ma powodu, by mieszkańcy
spółdzielni płacili za naprawy 

i utrzymanie drogi, którą de facto
użytkują wszyscy mieszkańcy –
mówi Krzysztof Kasprzycki, asy-
stent burmistrza. – Burmistrz za-
mierza wpisać remont alei Róż
do projektu budżetu na 2015 rok,
ale nasze działania będziemy kon-
sultować z mieszkańcami. Nie
chcemy jednak poszerzać drogi,
a zostawić i wzmocnić istniejący
pas zieleni – uspakaja Kasprzycki.

Ewentualne prace będą
sprzężone z rewitalizacją sąsied-
niego terenu zielonego, o przejęcie
którego do spółdzielców wystąpiła
gmina. – Rozmawiamy ze spół-
dzielnią o przejęciu odpowiedzial-
ności za teren zielony pomiędzy
gimnazjum a przedszkolem tuż
przy alei Róż. Plan zagospodaro-
wania i obecny projekt zmiany
studium zabezpiecza ten teren
jako teren zieleni. W tym roku za-
rezerwowaliśmy 400 tys. zł na do-

sadzenia, remont nawierzchni, 
a nawet sprzęt do zorganizowa-
nia zewnętrznej siłowni. Ale
żeby to zrobić, musimy dyspono-
wać gruntem – mówi Daniel Put-
kiewicz, I zastępca burmistrza.

W mieście gmina zadbała już
o wiele skwerów czy kwietników,
ale przygotowanie modernizacji
parków zajmuje więcej czasu. 
– Wciąż czekamy na potwierdze-

nie własności parku przy Chylicz-
kowskiej, więc w międzyczasie
gmina gotowa jest zadbać o teren
zieleni dla mieszkańców osiedla.
Tym bardziej, że nie wymaga to
skomplikowanych procedur pla-
nistycznych, a jedynie zakończe-
nia negocjacji co do wykupu
gruntu ze spółdzielnią. Jest wola
obu stron, więc jestem optymistą
– przekonuje wiceburmistrz.     *

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność”
przekazała gminie grunty pod aleją Róż
w Piasecznie.

Gminna aleja Róż

Samorząd przejął osiedlową drogę łączącą ul. Szkolną z ul. Sikor-

skiego                                        Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Rozpoczęła się realizacja ekologicznego programu eduka-

cyjnego skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym.

Projekt ten przygotowany został przez Wydział Gospodarki
Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z inicjatywy
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SITA Piaseczno 
Sp. z o.o. i przy ścisłej z nim współpracy. Patronat hono-
rowy nad całym cyklem spotkań objął Burmistrz Miasta 
i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis.

W ramach programu odbywającego się pod hasłem
„Chrońmy naszą ziemię i przyrodę wokół nas” we wszystkich
przedszkolach z terenu gminy Piaseczno wystawione zostaną
spektakle teatralne zatytułowane „Magiczny Miód”. – Aktorzy
Teatru Lalek „Igraszka” w przystępny sposób przekazują dzie-
ciom wiedzę, jak zgubne mogą być skutki zanieczyszczania
lasu – informuje Barbara Wysocka, naczelniczka Wydziału Go-
spodarki Odpadami. Koordynatorką całego przedsięwzięcia
jest wiceprezes zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
SITA Piaseczno Renata Skalska, której sprawa ekologii leży głę-
boko na sercu. Podobnego typu imprezy organizowane były
w latach poprzednich.

Przedstawienia miały już miejsce w przedszkolach nr 2, 3,
8 oraz 10. Oto grafik na najbliższe tygodnie:
25 września – Przedszkola Nr 6 w Głoskowie i Nr 1 w Piasecznie,
26 września – Przedszkole Nr 4 i Nr 11 w Piasecznie,
7 października – Przedszkole Nr 7 w Zalesiu Górnym oraz
Przedszkole Nr 9 w Piasecznie,
9 października – Przedszkole Nr 5 w Piasecznie.

4 października w godz. 10.00–16.30 w szkółce Acrocona, przy
ul. Wilanowskiej 1 w Józefosławiu, odbędzie się Kiermasz Je-
sienny. Na kiermaszu organizatorzy przewidują stoiska z eko-
logiczną żywnością i napojami, świeże owoce i warzywa pro-
sto z pola, miody i wszystko do spiżarni, własne wyroby
cukiernicze oraz rośliny do ogrodu.

Oprócz tego w programie spacery po pięknym matecz-
niku szkółki Acrocona, porady na temat prac jesiennych 
w ogrodzie oraz w zakresie planowania ogrodu, kompozycji
z bylin, stawów i oczek wodnych i małej architektury.

Przewidziano także warsztaty dla dzieci związane z te-
matyką ogrodu, sadzenie roślin oraz budowanie domków
dla ptaków i hoteli dla owadów.

Organizatorzy nie zapewniają parkingu na terenie szkółki.
Impreza jest dofinansowana przez gminę Piaseczno.

Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2014”



Gazeta Piaseczyńska

Aktualności 24 września 2014, nr 8 (204)4

Józe fo sław

– W styczniu tego roku uczest-

niczyliśmy w uroczystym roz-

poczęciu budowy, a już po wa-

kacjach stoją kompletne mury

– jestem pod wrażeniem tempa,

jakie narzucił wykonawca – mó-

wił burmistrz Zdzisław Lis pod-

czas wizytacji placu budowy

przy szkole w Józefosławiu. 

– Nie chcę zapeszać, ale jest

szansa, że nowa część powsta-

nie szybciej, niż sądziliśmy – do-

dał burmistrz.

Obecnie powierzchnia za-

budowy istniejącej szkoły wy-

nosi około 4 tys. mkw. Plano-

wane przedsięwzięcie zakłada

wybudowanie nowego skrzydła

z dziesięcioma salami dydak-

tycznymi, trzema małymi sa-

lami gimnastycznymi i sekto-

rową halą sportową z niewielką

widownią i pomieszczenia-

mi technicznymi o łącznej po-

wierzchni 2,7 tys. mkw. Dzięki

nowej inwestycji powierzchnia

istniejącego obiektu szkolnego

zwiększy się o 67 proc. Na ze-

wnątrz wybudowana zostanie

bieżnia lekkoatletyczna, a w ob-

szarze już istniejących boisk zo-

staną ustawione nowe słupy

oświetleniowe zapewniające

eksploatację obiektów również

po zmierzchu.

Całkowity koszt rozbu-

dowy szkoły wyniesie blisko

15,4 mln zł. Głównym wyko-

nawcą jest firma „Przemy-

słówka” PBP Holding Sp. z o.o. 

z Olsztyna.

Z alesie Górn e

Równolegle do prac w Józefosła-

wiu powstaje nowy budynek

przy szkole w Zalesiu Górnym.

Początkowo rozbudowa i moder-

nizacja szkoły była podzielona

na trzy etapy. Pierwszy etap

przewidywał wybudowanie no-

wego skrzydła szkolnego przy-

stosowanego do potrzeb szkoły

podstawowej. Drugi etap zakła-

dał remont i modernizacje ist-

niejącej części budynku, która

docelowo przeznaczona bę-

dzie na potrzeby gimnazjum. 

W trzecim etapie do powstałego

zespołu szkół dobudowany miał

być budynek sali gimnastycznej.

– Sprzyjająca aura i zaangażo-

wanie wykonawcy pozwoliły

nam na lekkie modyfikacje za-

łożeń i przyspieszenie budowy

– mówi inspektor nadzorujący

pracę budowlane z ramienia

gminy. – Obecnie prace trwa-

ją równolegle na wszystkich

trzech etapach. W istniejącym

budynku dobiegają końca prace

modernizacyjne i remontowe,

w nowym skrzydle dobiegły

końca prace murarskie i trwa

budowa konstrukcji dachu. 

W pozostałych częściach bu-

dynku trwają prace instala-

cyjne i wykończeniowe – wy-

jaśnia inspektor.

Nowe skrzydło to ponad 5

tys. mkw., czyli o ponad tysiąc

więcej, niż liczy obecna bryła

gmachu istniejącej szkoły. Cały

zespół szkół po rozbudowie bę-

dzie przystosowany do obsługi

744 uczniów, z czego ponad pię-

ciuset przyjmie nowe skrzydło

szkoły podstawowej. Obok no-

wego skrzydła szkoły podstawo-

wej umieszczono nowoczesny

budynek sali gimnastycznej

wraz z zewnętrznymi boiskami

wielofunkcyjnymi z nawierzch-

nią poliuretanową. Na nowych

boiskach będzie można grać 

w piłkę nożną, siatkówkę, ko-

szykówkę oraz piłkę ręczną.

Wokół hali i boiska zostaną wy-

tyczone nowe ciągi piesze. Znaj-

dzie się również miejsce na 

nowoczesny plac zabaw ze

sztuczną nawierzchnią amor-

tyzującą upadki. Cały teren

szkoły zyska również nowe

oświetlenie, monitoring oraz

ogrodzenie. Prace, które zakoń-

czą się latem 2015 roku i będą

kosztować ponad 16,6 mln zł,

wykonuje spółka Kartel S.A.   *

Dobiegają końca zasadnicze prace murarskie przy rozbudowie
szkół w Józefosławiu i Zalesiu Górnym.

Bezpłatne warsztaty 
dla rodziców

Rosną szkoły

Pod koniec września br. rozpocznie się kolejna edycja

cieszących się dużym zainteresowaniem spotkań MAMA

WIE!

Projekt jest skierowany do kobiet w ciąży i świeżo upie-

czonych rodziców. Odbędzie się w dwunastu miastach 

w Polsce. Misją przedsięwzięcia, w myśl hasła: „MAMA WIE!,

MAMA CZUJE!, MAMA ROZUMIE!”, jest uświadomienie przy-

szłym mamom, że instynkt macierzyński pomoże im pra-

widłowo i z największą dbałością opiekować się dzieckiem.

Zaproszeni goście poszerzą ich umiejętności i rozwieją

wszelkie wątpliwości. Prelegenci przekażą uczestnikom

rzetelną wiedzę dotyczącą pielęgnacji i rozwoju dziecka

od pierwszych chwil jego życia.

Spotkanie w Piasecznie odbędzie się 27 września (so-

bota) w godz. 10.30–13.30 w Centrum Konferencyjnym ho-

telu DeSilva przy ul. Puławskiej 45B.

Bezpłatne warsztaty będą miały charakter wykładów,

prezentacji, a także indywidualnych rozmów ze specjali-

stami z zakresu m.in. fizjoterapii, psychologii czy pielę-

gnacji dzieci.Gościem specjalnym wszystkich spotkań bę-

dzie pan Paweł Zawitkowski, fizjoterapeuta NDT-Bobath,

specjalizujący się w terapii neurorozwojowej, oddechowej

i terapii jedzenia. Od lat doradza rodzicom, jak przez dotyk,

ruch oraz zwariowane pomysły wspierać prawidłowy roz-

wój ich dzieci.

Warsztaty MAMA WIE! to inicjatywa bezpłatna, do-

stępna dla wszystkich zarejestrowanych. Wszelkie in-

formacje oraz formularz rejestracyjny można znaleźć

na stronie www.mama-wie.pl oraz na Facebooku

www.facebook.com/warsztatymamawie. Liczba miejsc

ograniczona!

W Józefosławiu powstaje nowa część szkoły oraz hala sportowa 

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Minęły niecałe dwa lata, odkąd

gmina Piaseczno prowadzi swoją

stronę na największym portalu

społecznościowym. – W sierpniu

przekroczyliśmy 10 tysięcy po-

lubień naszej strony, to wspa-

niały wynik w porównaniu z in-

nymi fanpage’ami samorządo-

wymi. Dla przykładu Ursynów

czy Legionowo, które na Facebo-

oku są znacznie dłużej, polubiło

do tej pory odpowiednio 5 i 3 ty-

siące osób – mówi Łukasz Wyle-

ziński, kierownik Biura Promocji

i Informacji Gminy Piaseczno. 

– Nasza popularność wśród

mieszkańców jest z jednej strony

wynikiem odpowiednio pro-

wadzonych kampanii reklamo-

wych w Internecie, z drugiej

strony na oglądalność wpływ

ma jakość umieszczanych infor-

macji – dodaje.

Spośród 10,3 tys. osób, które

polubiły stronę, ponad 80 pro-

cent to mieszkańcy naszej

gminy. Biorąc pod uwagę, że na

naszym terenie zarejestrowa-

nych jest około 15 tys. profili,

oznacza to, że co drugi użyt-

kownik Facebooka z gminy Pia-

seczno polubił gminną stronę.

Na fanpage’u prowadzo-

nym przez Biuro Promocji i In-

formacji dominują materiały

związane z życiem kultural-

nym, sportowym i społecznym.

Nie brakuje też informacji o naj-

ważniejszych działaniach sa-

morządu. Jak pokazują staty-

styki, największą popularnością

cieszą się umieszczane na por-

talu galerie zdjęć. Rekordową

liczbę 33 tys. kliknięć ma galeria

zdjęć z odrestaurowanymi Gór-

kami Szymona.

Zachęcamy osoby, które lubią

być na bieżąco i nie chcą, aby omi-

nęło je ciekawe wydarzenie lub

ważna informacja urzędowa, do

przyłączania się poprzez kliknięcie

„lubię to” na www.facebook.com/

GminaPiaseczno.                                     

*

Już ponad 10 tysięcy osób polubiło oficjalny fanpage gminy Piaseczno na Facebooku.

Gmina na Facebooku

Prace budowlane przy nowym skrzydle szkoły podstawowej w Zalesiu Górnym

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA



Celem projektu jest przybliżenie
uczniom, ich rodzicom oraz
wszystkim mieszkańcom gminy
Piaseczno wiedzy o historii, kul-
turze, geografii, przyrodzie oraz
walorach turystycznych ich naj-
bliższej okolicy. Uczniowie będą
mieli okazję rozwijać m.in. umie-
jętności pracy w grupie, pozyski-
wania i przetwarzania informacji
oraz autoprezentacji. Projekt da
również możliwość nawiązywa-
nia kontaktów z uczniami z in-
nych szkół w ramach wymiany
doświadczeń, rozwijania pasji,  
a także będzie elementem pro-
mującym gminę Piaseczno oraz
dolinę rzeki Jeziorki.

Projekt potrwa od paździer-
nika 2014 r. do marca 2015 r. Skie-

rowany jest do uczniów gimna-
zjów, którzy m.in. chcieliby zreali-
zować obowiązkowy projekt edu-
kacyjny w nieco inny sposób.
Każda szkoła może zgłosić do-
wolną liczbę zespołów w dowol-
nej z kategorii: historia, kultura,
geografia, przyroda i ekologia, tu-
rystyka. W skład zespołu może
wchodzić od 3 do 5 osób. Zgłosze-
nia do projektu przyjmowane są
do 20 października 2014 r. na spe-
cjalnym formularzu.

Zainteresowane grupy czy
nauczyciele chcący dowiedzieć się
czegoś więcej o projekcie mogą
uzyskać więcej szczegółów na
spotkaniu informacyjnym, które
odbędzie się 29 września 2014 r.
(poniedziałek), godz. 17.00 w Pry-

watnym Gimnazjum Nr 2 „Szkoła
Marzeń” w Piasecznie.

Możliwe obszary realizacji
projektu to: historia, kultura, geo-
grafia, przyroda i ekologia, tury-
styka. Najważniejsze jest, aby 
temat projektu związany był 
z gminą Piaseczno lub doliną rzeki
Jeziorki. Uczestnicy, przygotowu-
jąc swój projekt, mogą wykorzy-
stywać różnorodne formy, tak aby
ich projekt był ciekawy, ale jedno-
cześnie by stanowił pewną całość
w ramach wybranego tematu.
Nie jest określone tempo pracy
nad projektem, ale liczą się rezul-
taty (bardziej ciekawy i rozbudo-
wany projekt ma większe szanse
na zwycięstwo w konkursie).
Ważne jest, żeby przestrzegać ter-

minów wynikających z regula-
minu: nadesłać w odpowiednim
czasie zgłoszenie, przesłać prezen-
tację (film) itd. Formą mogą być
m.in.: questy, mapy, przewodniki,
piosenka, spektakl, wywiady, po-
miary i ekspertyzy, film, gra edu-
kacyjna czy prezentacja.

Spośród nadesłanych pre-
zentacji (lub filmów maksymal-
nie pięciominutowych) przedsta-
wiających realizację projektu jury
wyłoni dziesięć najlepszych ze-
społów, które podczas specjal-
nego finału będą rywalizować 
o jedno z trzech najlepszych
miejsc. Zdobywcy trzech pierw-
szych miejsc, oprócz zestawów
upominkowych ufundowanych
przez organizatora oraz partne-

rów projektu, będą mieli okazję
zadecydować, co chcieliby otrzy-
mać w ramach następujących
kwot: I miejsce 1500 zł, II miejsce
1000 zł, III miejsce 500 zł. Szcze-
góły w „Regulaminie konkursu”.

Organizatorzy i partnerzy
projektu: Prywatne Gimnazjum
Nr 2 „Szkoła Marzeń” w Piasecznie,

gmina  Piaseczno oraz Stowarzy-
szenie Gmin i Powiatów Zlewni
Rzeki Jeziorki.

Zgłoszenia można wysyłać
mailowo: m.dolinski@szkola-
marzen.pl, więcej informacji:
www.facebook.com/projekt-
wkrainierzekijeziorki. 

*
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W ramach 75. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej wydana została
książka Dawida Miszkiewicza opisująca
działania wojenne na terenie powiatu
piaseczyńskiego.

Kampania wrześniowa 
w Piasecznie

W pierwszych dniach wojny
1939 roku Piaseczno i Konstancin
były spokojnymi miasteczkami.
Walki toczyły się daleko, wzdłuż
granic państwa, a tu – w centrum
Mazowsza – nie stacjonowały
żadne polskie jednostki. Najbliż-
szy garnizon 1 pułku artylerii naj-
cięższej znajdował się dopiero 
w odległej o ponad 15 km Górze
Kalwarii. Sytuacja zmieniała się
jednak w błyskawicznym tem-
pie. Już po kilku dniach okazało
się, że polskie armie nie wytrzy-
mały naporu wojsk niemieckich
i konieczny jest odwrót. Najwięk-
sze strategiczne znaczenie miała
linia rzeki Wisły, na której Na-
czelne Dowództwo WP planowało
oprzeć dalszą obronę. 6 września
dowódca Armii „Łódź” gen. dyw.
Juliusz Rómmel wydał podległym
mu jednostkom rozkaz wycofania
się na prawy brzeg Wisły.

Niemieckie jednostki pan-
cerne szybkim manewrem wy-
przedziły polskie oddziały i za-
blokowały dostęp do mostów na
Wiśle. Rankiem 9 września Pia-
seczno zostało zajęte bez walki
przez Niemców. Jednak w pobli-
skim Zalesiu po nocnym mar-
szu odpoczywały polskie od-
działy, w większości z formacji
rezerwowych, tyłowych i po-
mocniczych. Wśród nich znaj-
dował się I dywizjon 54 pułku
artylerii lekkiej oraz dowództwo
tego pułku.

O zmierzchu polskie od-
działy podjęły próbę przebicia się
przez Piaseczno w kierunku mo-
stu na Wiśle w Świdrach Małych.
Do pierwszego starcia doszło na
przejeździe kolejowym, gdzie
Polacy zniszczyli jedną lub dwie
ciężarówki niemieckie. Korzysta-
jąc z początkowego zaskoczenia,

polscy żołnierze zajęli znaczną
część Piaseczna. Dzięki temu
części oddziałów udało się prze-
jechać przez miasto, a następnie
przez Las Kabacki przedostać się
do Warszawy. Niemcy nie byli
jednak bierni, w mieście rozpo-
częły się nocne walki, które
wkrótce z głównej ulicy przenio-
sły się na pobliskie podwórka, 
a jeszcze później na przedmieścia.
Dopiero nad ranem, po przybyciu
posiłków z Jeziorny, Niemcy opa-
nowali całe Piaseczno.

Ponad siedemdziesiąt bu-
dynków zostało zniszczonych.
Część z nich została spalona
umyślnie, już po ponownym
zajęciu miasta przez Niemców.
W trakcie walk oraz później-
szych represji zginęło około 
siedemdziesięciu polskich żoł-
nierzy oraz przynajmniej kil-
kunastu żołnierzy niemiec-
kich. W większości zostali oni
pochowani na cmentarzu pa-
rafialnym przy ulicy Kościuszki.
Sprawą wymagającą osobnego
wyjaśnienia jest fakt rozstrze-
lania ponad dwudziestu pol-
skich jeńców na podwórku
przy plebanii oraz zabicie kil-
kunastu cywilnych mieszkań-
ców Piaseczna. Polacy straci-
li kilka armat 75 mm, a dwie 
z nich zostały później usta-
wione przez Niemców przed
ratuszem.

Walki w Piasecznie były po-
wiązane z obroną mostu na Wi-
śle łączącego Ciszycę ze Świ-
drami Małymi. Broniące się
tutaj oddziały oczekiwały prze-
cież na wycofujące się w pośpie-
chu jednostki Armii „Łódź”. Żoł-
nierze, którzy polegli w obronie
wspomnianego mostu oraz
przeprawy promowej w Gas-

sach, zostali pochowani we
wspólnej mogile obok prze-
prawy oraz na cmentarzu para-
fialnym w Słomczynie. Nato-
miast zabici po drugiej stronie
Wisły spoczęli m.in. na cmen-
tarzach w Józefowie, Karczewie
i Otwocku.

Intrygujące są też wątki
związane z żołnierzami upa-
miętnionymi na cmentarzu 
w Skolimowie. Chociaż więk-
szość tam pochowanych walczyła
w obronie Warszawy, to ośmiu
żołnierzy zostało tutaj przenie-
sionych z tymczasowych mogił 
w Chyliczkach Dworskich, czyli 
z terenu dzisiejszego Piaseczna.
Na dodatkowej tablicy upamięt-
niono trzech następnych wojsko-
wych. Urodzony w Skolimowie
starszy strzelec Władysław Okrasa
został zabity na Westerplatte, 
a dwaj wojskowi lotnicy zginęli 
27 września w katastrofie samo-
lotu pod Czarnowem.

Książka ma na celu zaznajo-
mienie czytelnika z przebiegiem
działań wojennych w Piasecznie,

Konstancinie i najbliższej oko-
licy. Wyjaśnia kilka mniej zna-
nych epizodów, w tym sprawę
zastrzelenia w Piasecznie nie-
mieckiego generała, bombardo-
wania Konstancina i obrony mo-
stu na Wiśle w Ciszycy. Opisuje
także istniejące przed wojną lot-
nisko polowe w Oborach oraz
przypadki polskich lotników ze-
strzelonych w tym rejonie.
Wśród wymienionych miejsc są
cmentarze w Piasecznie, Skoli-
mowie i Słomczynie. Na każdym
z nich znajduje się kwatera wo-
jenna poświęcona żołnierzom
Wojska Polskiego poległym 
w walce z Niemcami podczas
kampanii 1939 roku.

Wydawnictwo ukazało się
przy wsparciu finansowym
gminy Piaseczno i powiatu pia-
seczyńskiego.

Książka dostępna jest w księ-
garni „BZYK” w Piasecznie. Wszel-
kie pytania, uzupełnienia i spro-
stowania proszę wysyłać na adres:
ddmiszkiewicz@gmail.com.

*

Okładka nowej publikacji

Gminny międzyszkolny projekt edukacyjny o historii, kulturze, geografii, przyrodzie
oraz walorach turystycznych naszej najbliższej okolicy.

W Krainie Rzeki Jeziorki

Impresyjne Targi

W sobotę 4 października na terenie Impresji Rękodzieło

w Piasecznie ul. Kruczkowskiego 8a odbędą się pierw-

sze Impresyjne Targi.

Dwudziestu wybranych wystawców zaprezentuje swoje

wyroby. Na Targach będzie można znaleźć ceramikę, rzeźbę,

biżuterię, autorską odzież, nietypowe zabawki oraz różnego

rodzaju dodatki do domu i mieszkania. Nie zabraknie również

czegoś smacznego do zjedzenia. Zapraszamy od godziny

10.00 do 16.00. Wstęp wolny. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Usługi z rabatem
Kontynuujemy cykl prezentujący rodzinom 3+ firmy i in-

stytucje, które oferują rabaty w ramach piaseczyńskiego

programu Karty Dużej Rodziny.

Tym razem zachęcamy do zapoznania się z wizytówkami

firm świadczących usługi w branżach ubezpieczeń, mechaniki

samochodowej i kosmetyki oraz z działu hobby.

Agencja Allianz Zuzanna Lipińska

ul. Jana Pawła II 43 A, 05-500 Piaseczno

tel. 22 726 73 50, fax 22 737 00 21, tel. kom. 513 622 790

Oferta rabatowa:

•zniżka przy ubezpieczeniach domów lub mieszkań oraz

ruchomości należących do rodzin legitymujących się Pia-

seczyńską Kartą Dużej Rodziny; zniżka nie może być wyż-

sza niż 35%; po zawarciu ubezpieczenia domu posiadacz

KDR3+ otrzyma zniżkę promocyjną 15% na ubezpieczenie

samochodu w zakresie OC i AC;

•dla właścicieli firm posiadających KDR3+ będzie przysłu-

giwać zniżka na ubezpieczenie budynku firmy, majątku

35% oraz na OC firmowe 10%.

Warsztat samochodowy Autotronik Bosch Service

ul. Orzeszkowej 39, Piaseczno 05-500

www.autotronik.waw.pl, info@autotronik.waw.pl

tel./fax: 22 757 21 22, tel. 22 750 28 60, tel. kom. 502 213 506

Warsztat samochodowy Autotronik II

ul. Kazimierzowska 23, Warszawa 02-572

autotronik2@autotronik.waw.pl

tel./fax.: 22 845 17 79, tel. 22 845 98 49, tel. kom. 501 198 184

Oferta rabatowa:

• rabat 8% + 2% za płatność gotówką lub przedpłatę przele-

wem (razem 10%), na wszystkie usługi i części zamienne, 

z wyjątkiem części pochodzących z sieci dealerskiej (orygi-

nalnych), zakupione w ww. warsztatach samochodowych;

• przegląd sezonowy (zimowy, wiosenny) gratis.

Kosmetyka Profesjonalna Magdalena Stąpor

www.mskosmetyka.pl, 

ul. Szkolna 9, tel. 22 756 78 62, ul. Kilińskiego 1, tel. 22 750 69 77

Oferta rabatowa:

•10% rabatu na  usługi i kosmetyki firmy Individual Cosmetics;

rabat nie sumuje się z innymi promocjami i upustami.

Międzynarodowy Klub Miłośników Kotów 

Brytyjskich Krótkowłosych (IBSCC)

ul. Fabryczna 2, lok. 33, 20-301 Lublin, www.ibscc.pl

Oferta rabatowa:

• obniżenie ceny do 1 zł na bilety wstępu na imprezy organi-

zowane przez Klub.
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Projekt zakłada, że uczniowie –
wolontariusze z wybranych gim-
nazjów z gmin Piaseczno i Praż-
mów – w maju 2015 r. opłyną do-
okoła Europę żaglowcem STS
Pogoria. Do projektu zgłosiło się
85 uczestników ze szkół gimna-
zjalnych w Złotokłosie, Zalesiu
Górnym, Jazgarzewie, Prażmo-
wie, Uwielinach, Gołkowie oraz
Zalesiu Dolnym. Towarzyszą im
parafie rzymskokatolickie.

Projekt realizowany jest zgod-
nie z mottem: „Zanim zrobisz coś
dla siebie, zrób coś dla innych”. 
Z tego powodu każdy uczestnik
zobowiązany jest do zaangażowa-
nia się w wolontariat. Co dwa mie-
siące uczestnicy nadsyłają karty
wolontariatu, które pozwalają or-
ganizatorom zapoznać się z pod-
jętymi działaniami na rzecz in-
nych. Wolontariat jest najważniej-
szym kryterium kwalifikacyjnym
pozwalającym popłynąć w ten
wspaniały rejs. Drugie kryterium
to sprawdzian sportowy: bieganie,
pływanie i podciąganie się na
drążku. Aspekt tężyzny fizycznej
jest ważny ze względów bezpie-
czeństwa. Uczestnik musi udo-
wodnić, że potrafi pływać i jest 
w stanie podciągnąć się kilkukrot-
nie na drążku – to na wypadek,
gdyby podczas rejsu odpadł od rei.

Tradycyjnie, co miesiąc,
uczestnicy spotykają się w wy-
branej parafii. 27 września 2014 
o godzinie 15.00 odbędzie się ko-
lejne spotkanie. Tym razem w ka-
plicy Specjalnego Ośrodka Wy-
chowawczego sióstr Miłosierdzia
w Łbiskach. Dlaczego tam? Wo-
lontariusze, którzy zakwalifikują
się na rejs, zabiorą ze sobą wy-
branych uczniów właśnie ze
szkoły w Łbiskach. Ważne, by 
i podczas rejsu pamiętali o tym, że
zawsze jest ktoś obok, kto może

potrzebować pomocy – nie tylko
w roku, w którym wolontariat był
aspektem kwalifikacyjnym.

Sam rejs Pogorią podzielony
został na dwa etapy – czteroty-
godniowy rejs główny dla 32
uczestników, którzy najlepiej wy-
padną w ocenie wolontariatu 
i kwalifikacjach sportowych, oraz
tygodniowy rejs pocieszenia dla
kolejnych 32 osób, które nie za-
kwalifikowały się na rejs główny.
Podczas rejsu oprócz normalnych
obowiązków będą trwały zajęcia
lekcyjne. Z tego miejsca zapra-
szamy nauczycieli, którzy chcie-
liby prowadzić zajęcia w tak nie-
typowych warunkach. Matema-
tyka, historia, język polski, wie-
dza o społeczeństwie, język an-
gielski, biologia i chemia – przed-
mioty mogą być łączone. Orga-
nizatorom bardzo zależy, aby byli
to lokalni nauczyciele, z naszych
szkół.

Cały projekt to duże wyzwa-
nie zarówno logistyczne, jak i fi-
nansowe. – Chcemy, by wolon-
tariusze nie płacili za rejs. Prag-
niemy ich wyciągnąć z domu, po-
kazać, że są dużo fajniejsze zajęcia
niż spędzanie czasu przed kom-
puterem, drylowanie kieszeni ro-
dziców i bycie obojętnym na oto-
czenie. Przede wszystkim chcemy
pokazać drugiego człowieka obok
– mówi Marcin Kluczyk, jeden 
z organizatorów projektu. – Żeby
było to możliwe, musimy uzbie-
rać środki finansowe na wniesie-
nie opłaty do armatora Pogorii.
Ponadto musimy zadbać o wyży-
wienie oraz paliwo na rejs. Na
dzień dzisiejszy udało nam się 
zebrać około 40% całej kwoty.
Ogromne podziękowania  kieru-
jemy dla lokalnych przedsiębior-
ców, którzy wspierają nasz pro-
jekt. Nie szukamy nigdzie indziej
niż na terenie naszych gmin (Pia-

seczno, Prażmów) i powiatu.  Po-
dziękowania kierujemy też do in-
dywidualnych darczyńców, któ-
rzy z wielkim entuzjazmem
kibicują naszemu projektowi. To
dla nich wymyśliliśmy Szachow-
nicę Uśmiechu, w której to
można wesprzeć jednego wolon-
tariusza. Z tego miejsca też i apel
– zrobiliśmy już bardzo dużo i je-
steśmy bardzo blisko sfinalizowa-
nia umów z armatorem. Można
powiedzieć, że stoimy już jedną
nogą na Pogorii. Jednak cały czas
szukamy i potrzebujemy wspar-
cia. Jeżeli możesz pomóc, zrób to
– apeluje Marcin Kluczyk 

Więcej informacji o projekcie,
a także reportaże ze spotkań KSPŻ
dostępne są na www.kspz.org.pl.
Jeżeli chcesz pomóc projektowi,
napisz: biuro@kspz.org.pl.

O postępach projektu bę-
dziemy informowali w kolejnych
artykułach.                                           *

W nagrodę za wolontariat uczniowie popłyną w rejs żaglowcem STS Pogoria po Morzu
Śródziemnym                                                                                                                     Foto arch. KSPZ

– Znudziły Wam się tradycyjne
wycieczki rowerowe „tam i z po-
wrotem”? Chcecie zejść z utar-
tych szlaków i odwiedzić miejsca,
w które sami nigdy byście się nie
zapuścili? Chcecie sprawdzić
swoją orientację w terenie bez
użycia GPS-u? Jeśli choć na jedno
pytanie odpowiedzieliście twier-
dząco, to znaczy, że Mazowieckie
Mini Tropy są właśnie dla was! –
zapraszają do udziału w rajdzie
organizatorzy.

Bazą rajdu będzie Polana
Zimne Doły, położona między
Zalesiem Górnym a Żabieńcem.

N a czy m  p o leg a rajd ?

Mazowieckie Mini Tropy to
zawody piesze/rowerowe na
orientację, w których zada-

niem uczestników jest odnale-
zienie w terenie punktów kon-
trolnych przy pomocy mapy.
Mapy z zaznaczoną lokalizacją
punktów kontrolnych rozda-
wane są uczestnikom przed
startem.

Rywalizacja polega na zdo-
byciu jak największej liczby
punktów w jak najkrótszym
czasie. Odnalezienie punktu
kontrolnego potwierdza się na
karcie startowej przy pomocy
specjalnego perforatora wiszą-
cego na punkcie kontrolnym.
Poruszanie się między punk-
tami jest dowolne, co oznacza,
że uczestnicy sami wybierają
kolejność zdobywania punk-
tów i trasę przejazdu lub przej-
ścia między nimi.

Na  Mini Tropach do wyboru
będą następujące trasy:
• TP20 – trasa piesza (do 20 km)
• TP40 – trasa piesza (do 40 km)
• TR40 – trasa rowerowa do 40 km
• TR100 – trasa rowerowa do 100 km

Organizatorzy zaprasza-
ją do startu wszystkich bez
względu na wiek i kondycję. Za-
równo tych, którzy pragną
sprawdzić wydolność swojego
organizmu, pobić swój kolejny
rekord na danym dystansie, jak
również tych, którzy po prostu
chcą aktywnie i ciekawie spę-
dzić czas na łonie przyrody. – By
wystartować, nie trzeba być 
supernapieraczem. Poza tym
oczywiście można startować
także w parach lub większych
grupach. Zawsze to raźniej i we-

selej, a wspólne poszukiwa-
nie punktów może okazać się
świetną przygodą – zachęcają.

Uczestnicy Rajdu Mazowiec-
kie Mini Tropy będą mieli okazję
dokładnie poznać Chojnowski
Park Krajobrazowy. Mimo że te-
reny te większości osób mogą
wydawać się dobrze znane, or-
ganizatorzy zapewniają, że nie
będzie nudno.  Warto się zapisać
i opłacić start do końca września
– wtedy wpisowe jest niższe.

Link do strony zawodów:
www.tropy.net oraz www.face-
book.com/MazurskieTropy.

Impreza objęta jest pa-
tronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy Piaseczno oraz dofinan-
sowana jest ze środków gminy
Piaseczno.                                              *

Stowarzyszenie Tropy zaprasza na pieszo–rowerowy rajd na orientację, który odbędzie się 11 października 2014 r.

Mazowieckie Mini Tropy

Katolicka Szkoła pod Żaglami
We wrześniu wznawia spotkania Katolicka Szkoła pod Żaglami w ramach projektu
organizowanego przez Stowarzyszenie Wypłyń na głębię.

Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na pro-
ekologiczny.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta
i Gminy w Piasecznie informuje o możliwości składania wnio-
sków o dofinansowanie z budżetu gminy zmiany systemu
ogrzewania na proekologiczny, polegającej na przejściu 
z ogrzewania węglowego na paliwo gazowe lub elektryczne.

Dofinansowanie uchwalono uchwałą Nr 1464/XLVII/2014
Rady Miejskiej w Piasecznie. Z treścią uchwały i dołączonym
do niej załącznikiem nr 1, informującym o zasadach udzielania
dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji 
w gminie Piaseczno, można zapoznać się na stronie interne-
towej www.piaseczno.eu lub w pokoju nr 2 w Wydziale
Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej przy ul. Wojska Pol-
skiego 54.

Gmina Piaseczno udziela dofinansowania podmiotom bę-
dącym właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości
mieszkalnych lub najemcami posiadającymi tytuł prawny do
dysponowania nieruchomością na terenie gminy Piaseczno,
którzy zmienią system ogrzewania mieszkań – zlikwidują tra-
dycyjne piece węglowe oraz kotły c.o. starej generacji i za-
instalują ogrzewanie proekologiczne.

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie budynków istniejących.
Wysokość dofinansowania wynosi:
– do kotłów c.o. (gazowych, gazowo-olejowych) – 50% ceny,
nie więcej niż 2000 zł;
– do urządzeń elektrycznych – 60% ceny, nie więcej niż 2000 zł.

Dofinansowanie przekazywane będzie zgodnie z wcze-
śniej zawartą umową między gminą Piaseczno a wniosko-
dawcą, po wykonaniu i dokonaniu odbioru przez specjali-
styczne służby.

Po realizacji inwestycji wnioskodawca przedkłada do
Urzędu fakturę VAT, rachunek na zakup i montaż nowego
źródła ciepła oraz opinię kominiarską.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 22 736
02 71 lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej.

Wniosek o dofinansowanie można pobrać ze strony in-
ternetowej Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu lub w kan-
celarii Urzędu przy ul. Kościuszki 5 oraz w pokoju nr 2 przy
ul. Wojska Polskiego 54.

Ogrzewaj ekologicznie
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Bezpłatny odbiór elektrośmieci
Każdy mieszkaniec gminy Piaseczno może skorzystać 
z bezpłatnego odbioru odpadów elektrycznych i elek-
tronicznych prosto z posesji.

W ramach umowy podpisanej między gminą a firmą
P.P.H.U.POLBLUME  można bezpłatnie oddać takie sprzęty jak:
- lodówki, pralki, kuchenki, zmywarki, mikrofalówki, 
tostery, żelazka;
- komputery, monitory, drukarki, skanery, telefony;
- odbiorniki radiowe, suszarki do włosów;
- piły, wiertarki, silniki, wentylatory, piece;
- kable, baterie, świetlówki.

Dzwoniąc bezpośrednio do ww. firmy na numer 
22 756 96 61, można się umówić na odbiór wymienionych
odpadów bezpośrednio z domu/mieszkania.

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2014r. odpady 
biodegradowalne, w tym odpady zielone odbierane są 
w nielimitowanej ilości bezpośrednio sprzed posesji. 

Powyższe odpady należy umieszczać w pojemnikach, kon-
tenerach lub workach dowolnego koloru – z wyjątkiem kolo-
rów żółtego i zielonego przeznaczonych na odpady segrego-
wane. W przypadku wystawienia odpadów biodegradowalnych
w nieprzeźroczystych workach, uprzejmie prosimy o ich opi-
sanie np.: „odpady zielone”. Oznaczenie worków usprawni pro-
ces odbioru oraz zapobiegnie łączeniu z odpadami zmiesza-
nymi. Pojemniki, kontenery oraz worki właściciel nierucho-
mości zakupuje we własnym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że odbiór ww. odpadów bę-
dzie się odbywał w ramach wnoszonej przez mieszkańców
opłaty za gospodarowanie odpadami. Harmonogramy od-
bioru odpadów dostępne są na stronie www.piaseczno.eu 
w zakładce „Czysta Gmina Piaseczno” oraz w Wydziale Go-
spodarki Odpadami przy ul. Wojska Polskiego 54 jak również
w kancelarii Urzędu przy ul. Kościuszki 5.

Odbiór odpadów 
zielonych

Jak właściwie 
kompostować odpady
Wydział Gospodarki Odpadami rozpoczął cykl szkoleń
dla mieszkańców sołectw na temat kompostowania od-
padów biodegradowalnych. 

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z tematyką
segregowania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem
tematyki odpadów organicznych w tym kompostowania.
Uczestnicy zapoznają się z różnymi typami kompostowników.
Wśród uczestników, którzy wezmą udział w mini konkursie
na temat kompostowania i odpowiedzą prawidłowo na py-
tania, zostaną rozlosowane kompostowniki.
Terminy najbliższych szkoleń:
Józefosław: 25.09.2014, godz. 19, szkoła, ul. Kameralna 11
Grochowa - Pęchery: 26.09.2014, godz. 17.00, świetlica
Żabieniec: 30.09.2014, godz. 18,00, Klub Sportowy
Szczaki: 3.10.2014, godz. 18.00, dom sołecki, ul. Mrokowska 21a
Łbiska: 8.10.2014 r., godz. 17.00, Szkoła Specjalna

Szczegółowe terminy szkoleń w sołectwach dostępne
będą na tablicach sołeckich oraz na stronie gminy
www.piaseczno.eu w zakładce „Gospodarka Odpadami”.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. DzU z 2013 r., poz. 267
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia
10.07.2014, l.dz. 908580/UA: Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 39, 05-
500 Piaseczno, zawiadamiam strony postępowania o moż-
liwości zapoznania się z treścią projektu decyzji przesła-
nego, w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. DzU 2012, poz. 647 ze zm.), do zaopiniowania do organów
zgodnie z właściwością, w sprawie wydania decyzji o usta-
leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanali-
zacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
(w tym zasileniem elektroenergetycznym do pompowni
ścieków) na działkach nr ewid.: 107/15, 107/17, 107/7, 107/9,
145/1, 146/1, 165, 188/1, 188/2, 188/3, 104/1, 109, 110/3, 174, poło-
żonych w obrębie wsi Orzeszyn, na działkach nr ewid.: 1/1,
1/3, 2/2, 3/6, 4, 5/3, 29/1, 29/2, 29/3, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 31,
32, 33, 35/1, 35/3, 35/4, 38/7, 41, 47, 52/11, 123/6, 127/6, 141, 269,
242/4, 245, 265/1, 266/1, 267/1, 267/2, 271, 272/2, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 6/1, 28/7, 34, 36, 117/3, 120/4, 121/12, 123/7, 131/1,
położonych w obrębie wsi Chojnów oraz na działce nr ewid.
98/2 położonej w obrębie wsi Pilawa gm. Piaseczno.

Przedmiotowy projekt decyzji znajduje się do wglądu 
w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, pokój
47, w godzinach pracy Urzędu.

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

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

UiA.G.6724.410.2014.HD

Og ło szen ie 

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, zawiada-
miam o podjęciu uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
1482/XLVIII/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Julianów dla obszaru ograniczonego od zachodu
osią ulicy Julianowskiej, od północy 30-metrowym pasem te-
renu od północnej linii rozgraniczającej projektowanej drogi
2KDD, od wschodu wschodnią granicą działki oznaczonej nr
ewid. 19/1 i jej przedłużeniem w kierunku północnym, od połu-
dnia południową granicą działki oznaczonej nr ewid. 19/1 i jej
przedłużeniem w kierunku zachodnim.

Możliwość zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu:
1. BiP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, www.piaseczno.eu;
2. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Wydział Urbanistyki i Archi-
tektury, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst
jednolity DzU z 2012 r., poz. 647 ze zm.), Rada Miejska w Pia-
secznie podjęła uchwałę Nr 618/XXIV/2012 z dnia 22 sierpnia 2012
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania części wsi Julianów Północny
zatw. uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1405/XLVII/2010 
z dnia 19 maja 2010 r. dla przedmiotowego obszaru.

Zgodnie z wymogami ustawowymi podano do wiadomości
informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu:
1. Ogłoszono w prasie lokalnej „Gazeta Piaseczyńska” nr 7(185)
z dnia 17 października 2012 r., poprzez obwieszczenia oraz na
stronie internetowej miasta i gminy Piaseczno www.pia-
seczno.eu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany planu i możliwościach składania wniosków do realizo-
wanego projektu planu w terminie 21 od dnia ogłoszenia; 
w terminach wskazanych w obwieszczeniach i ogłoszeniach 
w postępowaniu zbierania wniosków nie zgłoszono wniosków;
2. Ogłoszono w prasie lokalnej ,,Kurier Południowy” nr 6(518) 
z dnia 21 lutego 2014 r., poprzez obwieszczenia oraz na stronie
internetowej miasta i gminy Piaseczno www.piaseczno.eu 
o wyłożeniach do publicznego wglądu projektu zmiany planu 
i możliwości składania uwag do projektu zmiany planu; w ter-
minie wskazanym w obwieszczeniach i ogłoszeniach w postę-
powaniu zbierania uwag zgłoszono 1 uwagę.

Po przeprowadzeniu procedury planistycznej zgodnie 
z art. 17 ww. ustawy podjęto przedmiotową uchwałę.

Podsumowanie
Przy opracowywaniu zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego analizowano możliwości rozwiązań
alternatywnych. Podstawą sformułowania zasad zagospoda-
rowania terenu w planie była gruntowna analiza występujących
uwarunkowań, w tym stanu środowiska. W realizowanym pla-
nie zapewniono warunki do ochrony środowiska.

Projekt ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego. Skutki ustaleń planu nie będą miały zasięgu
transgranicznego. Ustalenia ww. zmiany planu pozwalają na re-
alizację założeń polityki przestrzennej miasta i gminy Piaseczno
określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego.

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

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

UiA.ZP.6721.61.2014.WK
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Odpowiedź na to pytanie będzie można znaleźć podczas
bezpłatnego warsztatu organizowanego przez Klub
Równowagi z Piaseczna.

Spotkanie poświęcone odkrywaniu prawd i mitów o die-
tach oraz zdrowemu odżywianiu odbędzie się 3 października
o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno. Poprowadzi je Anna Szczypek – psychodietetyczka 
i twórczyni Klubu Równowagi oraz metody metabolicznej.
Omawiane będą m.in. skutki stosowania diet czy tabletek od-
chudzających. Dzięki warsztatowi będzie można się dowie-
dzieć, co zrobić, by zbędne kilogramy zniknęły w łatwy 
i zdrowy sposób, a także, jak z radością i bez wyrzutów su-
mienia zajadać się do woli i pozostać szczupłym na zawsze. –
Poznasz osoby, które dzięki Klubowi Równowagi już zrzuciły
nadprogramowe kilogramy. Oprócz tego będzie zapewniony
zdrowy poczęstunek, a także upominki i losowanie nagród –
zachęca organizatorka Anna Przychodzień. Zapisy pod nu-
merem telefonu 509 857 279 lub mailowo – anna.przycho-
dzien@klubrownowagi.pl. Patronat nad wydarzeniem objął
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis.

Dlaczego diety 
nie działają?

Stosownie do art. 17 pkt 10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2012 r.,
poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2013 r., poz.
1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko części wsi ŻABIENIEC,
podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 122/VII/2007, 
z dnia 14 marca 2007 r., w dniach  od 6 października   do 27 paź-
dziernika  2014 r. w  pokoju przy Sali Konferencyjnej  Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie. 

Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi  rozwiązaniami  odbędzie
się w Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie w dniu
24 października  2014. w godz. od 14.00 do 16.00 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać
uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać na
piśmie w kancelarii Urzędu, ustnie do protokołu w Wydziale
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5, za pomocą poczty elektronicznej na 
adres e–mail: UiA1@piaseczno.eu  

Uwagi  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości,  której do-
tyczy,   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta i Gminy Piaseczno,
w  nieprzekraczalnym  terminie do dnia  27 listopada 2014r. 

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

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

UiA.ZP.6721.62.2014 RKB 
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Najlepsi na Mazowszu
Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie pokonało 
w szrankach 287 gimnazjów z całego 
Mazowsza, w tym szkoły sportowe.

Piaseczyńskie gimnazjum zdobyło

pierwsze miejsce podczas XVI Ma-

zowieckich Igrzysk Młodzieży

Szkolnej. W 2014 roku uczniowie

zdobyli najwięcej punktów spo-

śród 287 gimnazjów w wojewódz-

twie mazowieckim. Na sukces zło-

żyły się wspaniałe wyniki, I miejsce

w sztafecie olimpijskiej dziewcząt,

I miejsce w biegu dziewcząt na 400

metrów, I miejsce chłopców w te-

nisie stołowym, III miejsce w szta-

fecie pływackiej chłopców i dziew-

cząt, III miejsce w dwuboju nowo-

czesnym chłopców czy III miejsce 

w koszykówce chłopców. Na sesji

17 września nauczyciele wychowa-

nia fizycznego, którzy wnieśli

szczególny wkład w ten sukces,

otrzymali z rąk burmistrza i prze-

wodniczącego Rady Miejskiej gra-

tulacje i nagrody. Wyróżnieni zo-

stali: Jacek Ozimek, Małgorzata

Michalska, Gabriel Turczyński, Be-

ata Grylewicz oraz Krzysztof Kło-

buchowski.                                                   *

Trener koszykówki Krzysztof Kłobuchowski odbiera gratulacje 
z rąk burmistrza Zdzisława Lisa                             Foto Tomasz Pawlak

Chojnów, PilawaŻabieniec

Julianów



Piaseczyńska KULTURA

Nowy klip Groovbusterza promuje Piaseczno i młodzieżowe

sekcje sportowe z naszego terenu.

Piaseczyńska grupa dance wspólnie z DJ Slaybackiem 

w 2013 roku nagrała utwór „Better Place”, który w te wa-

kacje doczekał się teledysku. Klip, który powstał we współ-

pracy z Urzędem Miasta przedstawia Piaseczno jako miej-

sce ludzi aktywnych, realizujących tu swoje marzenia. 

– Zdjęcia do naszego singla nakręciliśmy w skate parku,

na piaseczyńskim rynku oraz na stadionie miejskim – mówi

Mariusz „Bezik” Bereziak lider grupy Groovbusterz. – Mo-

tywem przewodnim jest też kolejka wąskotorowa, która

jest wielkim skarbem naszego miasta. Do udziału w tele-

dysku zaproszeni zostali m.in. tancerze z KS Grawitacja,

kickbokserzy, zawodnicy Kondycji, piłkarze, Gosirki, a także

najmłodsi podopieczni Przystanku Kultura.

- Utożsamiam się ze swoim miastem, tu się urodziłem,

tu realizuję swoje pasje, stąd pomysł na teledysk, który

obrazując przesłanie naszego utworu, przy okazji promuje

moje rodzime Piaseczno. Obecnie kręcimy ujęcia do na-

szych kolejnych utworów, również wykorzystując piase-

czyńskie plenery – wyjaśnia „Bezik”.

Utwór zdobywa coraz większą popularność w Inter-

necie, od trzech tygodni utrzymuje się w TOP 10 na Interii,

a już niedługo będzie można go zobaczyć w muzycznych

stacjach telewizyjnych.

Teledysk zobaczyć można m.in. na stronie www.pia-

seczno.eu lub na YouTubie.                                                           *

Łowcy.B to wyjątkowe zjawisko
na polskiej scenie kabaretowej.
Nie można ich zamknąć w jakieś
ramy, nie są schematyczni i nie
są po prostu kolejnym kabare-
tem żartującym z polskiej sytu-
acji politycznej.

Kabaret Łowcy.B funkcjonuje
na polskiej scenie kabaretowej od
2002 roku. Założyli go studenci
Uniwersytetu Śląskiego, filii w Cie-
szynie. Prezentują humor absur-
dalny, surrealistyczny. Znakiem
rozpoznawczym Łowców są swe-

terki, w których zawsze wystę-
pują. Od dłuższego czasu coraz
częściej eksperymentują z mu-
zyką (współtworzą Łowcy.Band
oraz Punkową Grupę Rozwesela-
jącą Ja Mmm Chyba Ściebie). Nie-
wątpliwie jest to jeden z barw-
niejszych polskich kabaretów. 

Ich występ w sali piaseczyń-
skiego Domu Kultury rozpocz-
nie się o godz. 20.00. Bilety do-
stępne będą tylko w przed-
sprzedaży od 29 września w ce-
nie 40 zł.                                                *

W repertuarze koncertu znala-
zły się piękne i niezmiennie 
aktualne utwory autorstwa wy-
bitnych postaci, między innymi
Leonarda Cohena, Agnieszki
Osieckiej, Wojciecha Młynar-
skiego, Edwarda Stachury, John-
ny'ego Casha, Bułata Okudżawy
czy Georges’a Brassensa. Głosem
Piotra Machalicy, rozpoznawal-
nym, silnym i pełnym emocji –
zostaną wyśpiewane te wspa-
niałe piosenki o miłości, o życiu.
Wyjątkowy nastrój tego kameral-
nego koncertu podkreśli niezwy-
kła aranżacja. Piotrowi Machalicy
towarzyszyć będą dwaj gitarzyści,
Michał Walczak i Krzysztof Niedź-
wiecki.

W programie między in-
nymi: „I'm your man”, „Ludz-
kie gadanie”, „Słynny niebieski 
prochowiec”,  „Zobaczysz”, „Ko-
łysanka” czy „Nim wstanie dzień”.
Wszystkie utwory zostaną wy-
konane w języku polskim, m.in.
w przekładach Wojciecha Młynar-
skiego, Macieja Zembatego, czy
Rafała Królikowskiego.

Recital rozpocznie się o godz.
20.00 w sali Domu Kultury w Pia-
secznie, ul. Kościuszki 49. Bilety

dostępne tylko w przedsprzedaży
w cenie 40 zł od 6 października.

Piotr Machalica, aktor fil-
mowy i teatralny, a także znako-
mity wykonawca piosenki aktor-
skiej i kabaretowej. Absolwent
Państwowej Wyższej Szkoły Tea-
tralnej w Warszawie. Po studiach

trafił do Teatru Powszechnego 
w Warszawie, którego aktorem
był przez kolejne dwadzieścia pięć
lat. Na deskach tego teatru stwo-
rzył kreacje w ponad trzydziestu
inscenizacjach, m.in. w „Medei
Eurypidesa” w reż. Z. Hübnera,
„Operze za trzy grosze” B. Bre-

chta w reż. K. Zaleskiego, „Trzech
siostrach” A. Czechowa w reż. A.
Glińskiej, „Królu Learze” Szekspira
w reż. P. Cieplaka. Od 2006 r. pełni
funkcję zastępcy dyrektora ds. ar-
tystycznych Teatru im. A. Mickie-
wicza w Częstochowie.

*

24 października odbędzie się w Piasecznie recital Piotra Machalicy.

Koncert na głos i dwie gitary

Koncert Piotra Machalicy zobaczyć będzie można w piaseczyńskim Domu Kultury 

Foto w w w .facebook.com /piotrm achalicanazyw o

Kabaret Łowcy.B
18 października na scenie Domu Kultury zagości popularny kabaret.

Kocur– to 5-6 letni niewielki pie-
sek.  Został znaleziony w okolicy
ul. 3-go Maja w Piasecznie. Świet-
nie dogaduje się z innymi psami
i z pewnością będzie wspania-
łym przyjacielem rodziny.

Czangu – to siedmioletni wspa-
niały, wilczakowaty psiak. Jest
bardzo grzeczny, potrafi chodzić
na smyczy, dobrze dogaduje się
z innymi psiakami, jest niezwy-
kle łagodny. Uwielbia bieganie 
i zabawę zabawkami.

Budek – to roczny, sympatyczny,
psiak z urazem łapki. Bardzo gar-
nie się do ludzi. Waży ok. 10 kg,
przed adopcją będzie wykast-
rowany, zaszczepiony, odroba-
czony i zaczipowany.

Osa – to roczna suczka w typie
rasy Owczarek Środkowo-Azja-
tycki. Sunia jest zadbana, uło-
żona, toleruje inne psy, potrafi
chodzić na smyczy, grzecznie
zachowuje się w aucie. Niestety
ma skłonności do ucieczek. 

Zwierzaki czekają w Przytulisku Prima-Vet
w Konstancinie, tel. 22 754 09 75,
www.facebook.com/PrimaVetAdopcje

Czworonogi czekają 
na opiekuna

Podium dla UKS Return 
Piaseczno

Doskonale spisali się w nich mło-
dzi zawodnicy UKS Return Pia-
seczno, którzy aż w trzech kate-
goriach zajęli miejsca na podium.
W sobotę 1 września w turnieju
skrzatów  na najniższym stopniu
podium uplasował się Borys Ma-
salski. Jego rówieśnik Tomasz
Ogrodnik zajął 5 miejsce, podob-
nie jak Iga Balas.

W niedzielnych zawodach
młodzików drugie miejsce i awans
do I Grand Prix Polski Młodzików
uzyskała Oliwia Kornacka, która
pewnie awansowała do finału. 
W decydującej grze uległa Zuzan-
nie Rednowskiej z Nadarzyna. Naj-
ważniejszy jest jednak awans na
turniej ogólnopolski, który odbę-
dzie się w Nowej Rudzie pod ko-
niec września. W turnieju tym
wystapi również Jakub Brzezik,
który tak samo jak Oliwia Kor-

nacka  swego pogromcę znalazł
dopiero w finale. Kuba był o krok
od zwycięstwa, gdyż wygrał dwa
pierwsze sety i do upragnionego
zwycięstwa wystarczyła wygrana
w jednej z kolejnych partii. Nie-
stety Adrian Tyburski lepiej wy-
trzymał decydujące momenty
spotkania i to on triumfował w ca-
łym turnieju. 

Warto wspomnieć także o do-
brej grze Bartłomieja Szołkow-
skiego, który zajął 4 miejsce (w pół-
finale przegrywając z Kubą Brze-
zikiem). Dobrze zaprezentowała
się również Amelka Kotarska,
która zajęła 5. miejsce, rywalizując
z zawodniczkami o dwa lata star-
szymi. Amelka w październiku po-
walczy o dobry wynik na Grand
Prix Polski Żaczek, podczas którego
będzie rozstawiona z numerem 3.                                                     

*

Wojewódzkie turnieje kwalifikacyjne 
w tenisie stołowym za nami. 

Kolory Prawosławia

Wystawa pokazuje polskie pra-
wosławie widziane obiektywem
i sercem jednocześnie: kolory cer-
kwi wiejskich i miejskich, koloryt
obrzędów religijnych, barwne 
i szanowane postaci związane 
z prawosławiem, duchowień-
stwo i parafian. 

Wystawę przygotowali ludzie
dobrej woli skupieni wokół portalu
Orthphoto.net. Chcieli w ten spo-
sób pokazać  prawosławną spo-

łeczność wraz z jej specyfiką i kul-
turowym kolorytem. 

Wernisaż wystawy rozpocz-
nie się o godz. 18.00. Towarzyszyć
mu będą dwa referaty, jeden na te-
mat ikon, drugi zatytułowany
„Wciąż żywa Hagia Sophia”. Oby-
dwa wygłoszone zostaną w Przy-
stanku Kultura. Nie zabraknie
również akcentu muzycznego.
Chór męski wykona tradycyjne li-
turgiczne i paraliturgiczne pieśni. 

Od 12 października na rynku stanie wy-
stawa fotograficzna  o polskim prawosławiu.

Better Place 


