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Wielokrotnie nagradzana 
i kochana przez publiczność
artystka wystąpi w pia-
seczyńskim Domu Kultury 
15 listopada.
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Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 18 listopada
2015 r. o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

www.piaseczno.eu

Koncert 
Katarzyny Groniec

Spotkanie ekumeniczne

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej                           str. 2
Sprawozdanie z pracy 
burmistrza str. 3

Parkuj na Stokłosach
Zarząd Transportu Miejskiego zachęca
mieszkańców Piaseczna do parkowania
przy stacji metra Stokłosy.               str. 4

Park w Józefosławiu
otwarty

W sobotę 17 października w samo po-
łudnie oficjalnie otwarto park przy 
ul. Ogrodowej w Józefosławiu.            str. 5

Charakter 
Górek Szymona
Urząd Miasta zwraca się do mieszkańców
z pytaniem o to, jak wyobrażają sobie wy-
korzystywanie Górek Szymona w Zalesiu
Dolnym. Sonda prowadzona jest na   pro-
filu facebook.com/RewitalizacjaPiaseczna             

str. 8

Wyniki wyborów parlamentarnych 
w gminie Piaseczno różnią się wyraźnie
od wyników ogólnopolskich. Prawo i Spra-
wiedliwość oraz Platforma Obywatelska
uzyskały praktycznie taki sam wynik, na
trzecim miejscu uplasowała się Nowocze-
sna Ryszarda Petru.

Tak głosowało
Piaseczno

Uroczyste otwarcia

W październiku odbyły się oficjalne
otwarcia rozbudowanych szkół w Jó-
zefosławiu i Zalesiu Górnym. str. 3

14 listopada na odrestaurowanym
cmentarzu z I wojny światowej 
w Głoskowie odbędzie się wspólna
modlitwa z udziałem kapłanów
kościoła katolickiego, ewangelic-
kiego oraz prawosławnego. 
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Porozumienie w sprawie parku

Dokument podpisali: starosta pia-
seczyński Wojciech Ołdakowski,
członek Zarządu Ksawery Gut 
i burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis.
Samorządowcy nie ukrywali satys-
fakcji z zakończenia ponad dwu-
dziestoletniego okresu problemów
z nieuregulowanym stanem praw-
nym obszaru parku.

Szczegóły czekających nas wy-
darzeń omówił i przedstawił – jesz-
cze przed podpisaniem porozumie-
nia – przewodniczący Rady Powiatu
Daniel Putkiewicz.

Z prezentacji tej wynika, że
kolejnym krokiem będzie przed-
stawienie Radzie Powiatu oraz Ra-
dzie Miejskiej projektów uchwał
zabezpieczających środki finan-
sowe na realizację konkretnych już
działań rewitalizacyjnych.

Następnie, na mocy porozu-
mienia, powiat podejmie kroki 
w celu przekazania gminie Pia-
seczno części parku w dzierżawę
na 10 lat za kwotę 500,00 zł rocz-
nie. Do gminy Piaseczno będzie

należała rewitalizacja tego ob-
szaru.

Gmina, po wyrażeniu zgody przez
Radę Miejską, przekaże powiatowi
działki wokół budynku starostwa.

Powiat piaseczyński ze swej
strony, również po wyrażeniu zgody
Rady, wyremontuje boisko przy
ulicy Chyliczkowskiej.

Pierwsze prace renowacyjne za-
czną się już wczesną wiosną przy-
szłego roku, koncentrując się wokół
boiska. Workout zostanie przenie-
siony w głąb terenu boiska i będzie
sąsiadować z placem rekreacji zaba-
wowej dla dzieci. Od strony ulicy Chy-
liczkowskiej urządzona będzie nowa
parkowa zieleń, aby stworzyć eko-
przestrzeń oddzielającą odpoczywa-
jących w parku od ruchu ulicznego.

Kolejnym etapem prac będzie
renowacja domu znanego Piasecz-
nianom jako Poniatówka. Wspólnie
z konserwatorem zabytków zosta-
nie omówiony zakres koniecznych 
i możliwych zabiegów remontowo-
-konserwatorskich. Obiekt ten ma

odzyskać swój niewątpliwy urok,
aby móc spełniać funkcję publiczną
i kulturalną.

Najważniejsze, że udało się 
w końcu zakończyć drogę przez ad-
ministracyjną mękę. Piaseczno od-
zyska swój Park Miejski, który stanie
się prawdziwą wizytówką miasta 

i ulubionym miejscem całorocznego
odpoczynku.

Szczegółowe zobowiązania sa-
morządów i etapy rewitalizacji będą
regulować odrębne umowy.

Danuta J. Samek
Biuro Promocji 

Starostwa Powiatowego

16 października w Starostwie Powiatowym w Piasecznie podpisane zostało długo oczekiwane przez
mieszkańców Piaseczna porozumienie dotyczące rewitalizacji Parku Miejskiego w Piasecznie.

Burmistrz Zdzisław Lis ze starostą Wojciechem Ołdakowskim podzielili
się zadaniami jakie realizować będą w ramach rewitalizacji parku.       

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Wyniki wyborów parlamentar-
nych w gminie Piaseczno różnią
się wyraźnie od wyników ogólno-
polskich. Znakomita frekwencja
staje się już chwalebną tradycją 
w naszej gminie. Do urn udało się
66 proc. mieszkańców, podczas
gdy średnia ogólnopolska wynios-
ła 51 proc. Najliczniej stawili się 
w punktach wyborczych miesz-
kańcy Józefosławia, gdzie fre-
kwencja przekroczyła 80 proc. Per-
sonalnie, najwięcej, bo aż 7881
głosów zgromadziła dotychcza-
sowa Marszałek Sejmu RP Małgo-
rzata Kidawa-Błońska, liderka listy
PO. Drugie miejsce z wynikiem

3765 głosów przypadło liderowi li-
sty PIS Mariuszowi Błaszczakowi. 

Wśród lokalnych kandydatów
najlepszy wynik w naszej gminie
osiągnął Piotr Kandyba z Nowocze-
snej uzyskując 2725 głosów, który wy-
przedził Wojciecha Ołdakowskiego 
z PiS oraz Daniela Putkiewicza z PO.

W wyborach do Senatu najwię-
cej, aż 11939 głosów uzyskał Kon-
stanty Radziwiłł z PIS, wyprzedzając
m.in. Rafała Jaszczaka z Nowocze-
snej, który z wynikiem 9076 głosów
uplasował się na drugim miejscu.

Warto odnotować, że wybory
w gminie Piaseczno przebiegły spo-
kojnie, bez żadnych incydentów.

Wyniki głosowania do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w Gminie Piaseczno

Wyniki głosowania do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej 

w Gminie Piaseczno
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Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 13  21 października 2015 r.

Na początku sesji burmistrz Zdzisław Lis wręczył nagrody zwy-
cięzcom konkursu promującego kompostowanie oraz sty-
pendia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. W dalszej części
radni przyjęli protokół z 12. sesji Rady Miejskiej, sprawozdanie
z działalności między sesjami przedstawił przewodniczący
Rady Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu wniosków i interpelacji
skarbnik zapoznała radnych z sytuacją finansową gminy.

Zmiany budżetowe
Wprowadzono następujące zmiany w budżecie:
– na wniosek sołectw zmieniono przedsięwzięcia przewi-
dziane do realizacji w 2015 r. na kwotę 17 888;
– przesunięto kwotę 100 000 zł, na opłacenie pobytu osób
umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej, poprzez zmniej-
szenie planu wydatków na stypendia szkolne;
– przesunięto wydatki w wysokości 78 200 zł;
– przesunięto 82 000 zł na doposażenie gabinetów stomato-
logicznych w Zespole Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym;
– przesunięto 39 303 zł na przedsięwzięcia związane z pro-
jektem Erasmus + w Gimnazjum w Chylicach;
– zmniejszono dochody o kwotę 45 000 zł z tytułu opłat za
korzystanie ze środowiska, jednocześnie zwiększając wy-
datki o kwotę 42 900 zł na pielęgnację pomników przyrody;
– ustalono limit zobowiązań z tytułu planowanych do zacią-
gnięcia kredytów i pożyczek bankowych w kwocie 2 488 052 zł;
– zwiększono dochody o kwotę 156 112 zł: 132 722 zł z tytułu
zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego 
w 2014 r. oraz 23 390 zł na „Odbiór wraz z załadunkiem, trans-
port i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych […]”;
– zmniejszono dochody o kwotę 69 992 zł w związku z mniej-
szymi wpływami z tytułu sprzedaży nieruchomości;
– zwiększono wydatki o 70 000 zł na remont i wyposażenie filii
bibliotecznych w Zalesiu Górnym, Głoskowie, Jazgarzewie;
– zwiększono wydatki o kwotę 40 000 zł na dotację celową
dla parafii św. Anny w Piasecznie;
– przesunięto 10 000 zł na opracowanie dokumentacji pro-
jektowej Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych;
– udzielono pomocy dla Powiatu Piaseczyńskiego w kwocie
180 000 zł  z przeznaczeniem na budowę kanalizacji odwad-
niającej skrzyżowanie ul. Julianowskiej z ul. Cyraneczki oraz
budowę fragmentu ul. Cyraneczki;
– zmniejszono wydatki o kwotę 3 123 200 zł na dotację podmio-
tową dla publicznej i niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Zagospodarowanie przestrzenne
Przystąpiono do sporządzania miejscowego planu zago-

spodarowania części miasta Piaseczno dla obszaru obejmują-
cego działki oznaczone nr ewid. 19/1, 19/2, 19/3 i 20 z obrębu 44.

Radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania części wsi Szczaki.

Radni postanowili nadać nazwę Hajduczka drodze pu-
blicznej na działce nr ewid. 1 obręb 74 w Piasecznie.

Nieruchomości
Wydzierżawiono w trybie bezprzetargowym na okres 

3 lat grunt o pow. 1003 mkw., stanowiący część działki ozna-
czonej nr ewid. 41/10, obręb 12, położonej w Piasecznie przy
ul. Syrenki i ul. Puławskiej na rzecz firmy Wasbruk.

Wydzierżawiono w trybie bezprzetargowym na 10 lat grunt
o pow. 2304 mkw., stanowiący część działek oznaczonych nr
ewid. 41/6, 41/8 i 41/10, obręb 12, położonych w Piasecznie przy
ul. Syrenki i ul. Puławskiej na rzecz firmy KAL-POL.

Wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości będącej
własnością prywatną, oznaczonej jako działka nr ewid. 23/26
w obrębie 53 miasta Piaseczno.

Radni wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości będącej
własnością osób prywatnych, oznaczonej jako działki nr
ewid. 308 i 252 położone w Chylicach.

Wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości stanowiącej
działki o nr ewid. 25/7, 25/10, 25/13, 27/4 oraz 27/7 w obrębie
wsi Julianów.

Pozostałe
Zmieniono załącznik do uchwały Nr 887/XXXI/2009 

w sprawie zarządzenia na terenie gminy poboru opłaty
skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Radni podjęli decyzję o powołaniu komisji konkursowej
do konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycz-
nych SZPZLO w Piasecznie przy ul. Fabrycznej 1.

Wyrażono zgodę na ustanowienie na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. na czas nieokreślony nieodpłatnej służebności przesyłu na
niezabudowanych działkach o nr ewid. 67/15 i 67/16 z obrębu 54
i o nr ewid. 69 z obrębu 54 miasta Piaseczna.

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

Stypendyści burmistrza

Stypendyści mogą się poszczycić
nie lada osiągnięciami w nauce
oraz wyróżnieniami w ogólno-
polskich i wojewódzkich konkur-
sach dla szkół. Uczniowie otrzy-
mali stypendia w wysokości 500
zł miesięcznie.

Wyróżnieni zostali:
Karolina Sawicka – Gimna-

zjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Pia-
secznie, laureatka Ogólnopol-

skiego Konkursu „Jerzy Popie-
łuszko – człowiek prawdy” w ka-
tegorii szkół gimnazjalnych,

Mateusz Cieśla – Gimna-
zjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Pia-
secznie, laureat w Wojewódzkim
Konkursie Tematycznym dla
Szkół Gimnazjalnych „Jan Paweł
II – Polak i Europejczyk”,

Jakub Podraza – Gimnazjum
Nr 2 im. Jana Pawła II w Piasecznie,
laureat w Wojewódzkim Konkur-

sie Tematycznym dla Szkół Gim-
nazjalnych „Jan Paweł II – Polak 
i Europejczyk”,

Adam Pantak – Gimnazjum
Nr 2 im. Jana Pawła II w Piasecznie,
laureat w Wojewódzkim Konkur-
sie Tematycznym dla Szkół Gim-
nazjalnych „Jan Paweł II – Polak 
i Europejczyk”,

Michał Pietrus – Gimna-
zjum Nr 2 im. Jana Pawła II 
w Piasecznie, laureat wojewódz-
twa mazowieckiego w XIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Ję-
zyka Niemieckiego dla Gimna-
zjalistów,

Julia Szymczak – Gimna-
zjum Nr 2 im. Jana Pawła II 
w Piasecznie, laureatka 1. miej-
sca w XII Konkursie Recytator-
skim Poezji Religijnej,

Maria Mierzejewska – Gim-
nazjum w Zalesiu Górnym, lau-
reatka Konkursu Informatycz-
nego LOGIA 15,

Julia Jędrzejczyk – Gimna-
zjum Nr 1 im. Powstańców War-
szawy w Piasecznie, laureatka
Konkursu Języka Polskiego dla
uczniów gimnazjum na szczeblu
wojewódzkim,

Julia Ragus – Gimnazjum 
Nr 1 im. Powstańców Warszawy 
w Piasecznie, laureatka Konkursu
Chemicznego dla uczniów gimna-
zjum na szczeblu wojewódzkim,

Piotr Nowak – Gimnazjum
Zespołu Szkół Publicznych w Pia-
secznie, laureat Konkursu Przed-
miotowego z WOS-u na szczeblu
wojewódzkim,

Stanisław Gajda – Gimna-
zjum im. ks. Jana Twardow-
skiego w Chylicach, laureat Wo-
jewódzkiego Konkursu Fizycz-
nego oraz laureat Konkursu Ma-
tematycznego,

Piotr Dalczyński – Gimna-
zjum im. ks. Jana Twardowskiego
w Chylicach, laureat Konkursu Hi-
storycznego,

Rafał Szlendak – Gimna-
zjum im. ks. Jana Twardow-
skiego w Chylicach, laureat 
Wojewódzkiego Konkursu Mate-
matycznego,

Artur Kurdusiewicz – Gim-
nazjum im. ks. Jana Twardow-
skiego w Chylicach, laureat Pol-
sko-Ukraińskiego Konkursu Fi-
zycznego „Lwiątko” o zasięgu
ogólnopolskim.

21 października podczas sesji Rady Miejskiej uczniowie piaseczyńskich gimnazjów
odebrali stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za rok szkolny 2014/2015.

Wyróżnieni piaseczyńscy gimnazjaliści
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Dzień Nauczyciela

W specjalnej uroczystości, która
odbyła się w Przystanku Kul-
tura, oprócz dyrektorów szkół 
i przedszkoli uczestniczyli też
przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Obłoza, wiceburmistrz
Hanna Kułakowska-Michalak 
i przewodniczący Rady Powiatu
Daniel Putkiewicz.

– Nie chcę używać górno-
lotnych słów, przyjmijcie po
prostu moje gorące podzięko-
wania dla Was i wszystkich
pracowników oświaty za wiel-
ką pracę, jaką wykonujecie 
z naszymi dziećmi i młodzieżą,
aby właściwie przygotować
ich do dorosłego życia. To oni
będą niedługo kształtować na-
szą rzeczywistość i od tego, jak
zostaną wychowani, zależy
przyszłość naszej gminy i na-
szego kraju – zwrócił się do dy-
rektorów burmistrz Zdzisław
Lis. Burmistrz wskazał rów-
nież na problemy, z którymi
boryka się oświata, a którym
samorząd stara się sprostać.

Miłą niespodzianką dla zebra-
nych był minikoncert w wyko-
naniu uczniów ogniska mu-
zycznego w Centrum Kultury
oraz specjalny tort z edukacyj-
nymi akcentami.

Dzień Nauczyciela był oka-
zją do wyróżnienia szczególnie
zaangażowanych w swoją pra-
cę nauczycieli. Specjalne na-
grody otrzymali: Teresa Kolary
i Beata Walczak ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Piasecznie, Ur-
szula Derentowicz i Małgorzata
Żółcińska ze Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 w Piasecznie, Barbara
Krawczyk i Józefa Suwała ze
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pia-
secznie, Jolanta Gajewska i To-
masz Jakubowicz z Gimnazjum
Nr 1 w Piasecznie, Elżbieta
Ostasiuk i Agata Szajna z Gim-
nazjum Nr 2 w Piasecznie, Ho-
norata Kłosowska z Zespołu
Szkół Publicznych w Chylicach,
Alina Kędzior, Katarzyna Ry-
nio-Długołęcka oraz Iwona Wi-
śniewska z Zespołu Szkół Pu-

blicznych w Józefosławiu, Iza-
bela Ratter-Kępińska z Zespołu
Szkół Publicznych w Jazgarze-
wie, Barbara Byszko z Zespołu
Szkół Publicznych w Zalesiu

Górnym, a także Alicja Pro-
chocka, Izabela Żyro i Elżbieta
Zegadło z Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Złotokłosie.

Okolicznościowy tort na Dzień Nauczyciela
Foto Małgorzata Idaczek /URZĄD MIASTA

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Zdzisław Lis podziękował wszystkim
dyrektorom gminnych placówek oświatowych za zaangażowanie 
w wychowanie i nauczanie młodzieży.

Przedłużenie prawa do grobów ziemnych

Wydział Utrzymania Terenów Publicznych Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno przypomina o przedłużeniu co dwadzie-
ścia lat praw do grobów ziemnych na Cmentarzu Komu-
nalnym w Piasecznie przy ul. Julianowskiej 27.

W przypadku nieuiszczenia powyższej opłaty groby
będą likwidowane. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu: 22 756 75 85.

Naczelnik Wydziału 

Utrzymania Terenów Publicznych

Grzegorz Chrabałowski

Ogłoszenie
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Poniżej przedstawiamy za-
rys najważniejszych spraw 
i problemów, którymi bur-
mistrz i kierownictwo zaj-
mowali się od 23 września
do 21 października  2015 r.

Burmistrz ogłosił 
przetargi na:
• modernizację elementów
budynku sali gimnastycznej 
w Zalesiu Górnym, zlokalizo-
wanego przy ul. Sarenki 20;
• remont ul. Łąkowej i Wschod-
niej w Żabieńcu;
• prace modernizacyjne insta-
lacji oświetleniowej i elek-
trycznej w budynku Szkoły
Podstawowej Nr 5 przy ul.
Szkolnej 14 w Piasecznie;
• budowę sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ul. Julianow-
skiej z ul. Kombatantów i ul.
Wenus;
• przebudowę oświetlenia na
ul. Markowskiego w Piasecznie;
• zorganizowanie zimowiska 
z programem profilaktycznym
dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów, dla
których organem prowadzą-
cym jest gmina Piaseczno;

• prace modernizacyjne w po-
mieszczeniach administracyj-
nych w budynku Szkoły Pod-
stawowej Nr 5 w Piasecznie;
• opracowanie dokumentacji
projektowej Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK) zlokalizowa-
nego przy ul. Energetycznej 
w Piasecznie.

Burmistrz zatwierdził 
przetargi na:
•  remont ul. Noskowskiego
w Zalesiu Dolnym – wykona-
nie nakładki asfaltowej; wy-
konawca: „Fal-Bruk” Sp. z o.o.
spółka komandytowa, za cenę
89 790 zł brutto;
• dostawę warzyw, owoców,
przetworów warzywno-owo-
cowych i jaj do Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Piasecznie; wy-
konawca: „Starles” Sp. z o.o.,
za cenę 116 359,74 zł;
• remont nawierzchni ul. Mo-
krej w Henrykowie-Uroczu;
wykonawca: PHU TOWEMO
Monika Szczygieł, za cenę 156
615,90 zł;
• konserwację gminnych bu-
dynków mieszkalnych, lokali
mieszkalnych/socjalnych oraz
lokali użytkowych; wykonawca:
GAZKOR Beata Abramczyk, za
cenę: 15 420 zł;
• dostawę soków owocowych
na potrzeby Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Józefosławiu; wy-
konawca: Hurtownia „BB” Bo-
żena Bąk, za cenę 40 606,65 zł;
• dostawę sprzętu kom-
puterowego i oprogramo-
wania dla Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno; wyko-
nawca: Technet Sp. z o.o., za
cenę 318 185,01 zł;

• dostawę artykułów spożyw-
czych na potrzeby Zespołu
Szkół Publicznych w Józefo-
sławiu; wykonawca: firma Al-
maX-Dystrybucja Sp. z o.o., za
cenę 2 712,49 zł;
• dostawę ryb na potrzeby Ze-
społu Szkół Publicznych w Jó-
zefosławiu; wykonawca: Firma
Marywilska Sp. z o.o., za cenę
8 916,18 zł;
• wykonanie robót uzupełnia-
jących dotyczących budowy
chodników, ścieżki rowerowej,
zatok autobusowych, miejsc
postojowych i wjazdów bra-
mowych wzdłuż ul. Julianow-
skiej na odcinku od ul. Prze-
smyckiego w Piasecznie do ul.
Kameralnej w Józefosławiu,
wraz z rozbudową ul. Komba-
tantów w zakresie wydzielo-
nych etapów 1, 2, 3, 4; wyko-
nawca: Budownictwo Drogowe
Jarpol S.A., za cenę 145 571,31 zł;
• wykonanie remontów chod-
ników przy ul. Żeglińskiego i ul.
Markowskiego w Piasecznie;
wykonawca: Cermat-Prodbet
Sp. z o.o., za cenę 209 894.72 zł.

W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi spra-
wami, m.in. odbyły się nastę-
pujące spotkania i wydarze-
nia z udziałem burmistrza:
25 września
– spotkanie z jubilatami 
w Przystanku Kultura;
2 października
– udział w posiedzeniu sesji
Młodzieżowej Rady Gminy;
– spotkanie z mieszkańcami
Henrykowa-Urocza;
3 października
– udział w spotkaniu z miesz-
kańcami Głoskowa;

5 października
– udział w posiedzeniu Rady
Sportu;
6 października
– udział w posiedzeniu Rady
Społecznej Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakła-
dów Lecznictwa Otwartego
w Piasecznie;
7 października
– spotkanie ze starostą Po-
wiatu Piaseczyńskiego w spra-
wie omówienia współpracy
samorządów;
8 października
– udział w uroczystym
otwarciu nowej części bu-
dynku ZSP w Józefosławiu;
13 października
– udział w debacie budżetowej
Młodzieżowej Rady Gminy;
14 października
– udział w obchodach Dnia
Edukacji Narodowej w ZSP 
w Zalesiu Górnym;
– spotkanie z nauczycielami
w Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Piasecznie;
– debata wyborcza zorgani-
zowana przez „Przegląd Pia-
seczyński” oraz Młodzieżową
Radę Gminy;
16 października
– spotkanie z dyrektorami pla-
cówek oświatowych z terenu
gminy Piaseczno;
– spotkanie z mieszkańcami
wsi Szczaki.

Burmistrz na bieżąco or-
ganizował posiedzenia kie-
rownictwa urzędu, podczas
których omawiane były bie-
żące sprawy gminy, współ-
pracował z organami Rady
Miejskiej oraz brał udział 
w posiedzeniach komisji Ra-
dy Miejskiej. *

Sprawozdanie z pracy burmistrza
od 23 września do 21 października 2015 r.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 21
października 2015 r., Burmistrz Zdzisław Lis wręczył nagrody
zwycięzcom konkursu promującego kompostowanie

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Piaseczno
a Piaseczyńską Fundacją Ekologiczną, PFE przeprowadziła
podczas warsztatów sportowo- ekologiczno- edukacyjnych
pt. "EKONIEDZIELA" 20 września konkurs na hasło promujące
kompostowanie. Jako nagrodę w konkursie przewidziano
kompostowniki ufundowane przez Gminę Piaseczno. Uczest-
nicy mieli za zadanie wymyślić i zapisać na formularzach
hasło promujące kompostowanie.

Spośród haseł Komisja Konkursowa w składzie Barbara
Wysocka (Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami), Wioletta
Brzezińska (Wydział Gospodarki Odpadami), Katarzyna Kon-
draciuk (PFE), Piotr Jarek (PFE), wybrała trzy najlepsze hasła:
I miejsce : "Kompost - nawóz magiczny, bo ekologiczny";
autor: Renata Zawijca
II miejsce: "Kto kompost szanuje - naszej ziemi nie truje";
autor: Magda Sakowicz
III miejsce: "Kompostujemy zdrowo żyjemy"; autor: Liljana
Wandali

Zwycięzcom gratulujemy!

„Kompost - nawóz ma-
giczny, bo ekologiczny”

Gmina Piaseczno jako pierwsza w województwie mazowiec-
kim przystąpiła do akcji „Bezpieczeństwo w drodze do
szkoły”. Cztery pojazdy świadczące usługę dowozu dzieci
niepełnosprawnych wyposażone zostały w urządzenia mo-
nitorujące.

Priorytet – zdalna kontrola trzeźwości kierowcy
Zamontowany w pojeździe Alko Detector cały czas do-

konuje pomiaru, czy w powietrzu w kabinie kierowcy lub
jego otoczeniu nie ma oparów alkoholu. W przypadku ak-
tywacji czujnika system automatycznie alarmuje osoby
odpowiedzialne za przewóz dzieci.

Bezpieczeństwo jazdy
W trosce o bezpieczeństwo monitorowany jest także

styl jazdy kierowcy, w tym gwałtowne hamowania, nagłe
przyspieszenia i przekroczenia dozwolonych prędkości.

Rodzice śledzą pojazd w Internecie
Od października rodzice niepełnosprawnych dzieci z

gminy Piaseczno na portalu www.bezpiecznaszkola.info.pl
mogą śledzić trasę pojazdu przewożącego ich dziecko. Ro-
dzicom udostępniono aktualną pozycję pojazdu, trasę, jaką
przebył w okresie świadczenia usługi dowozu dzieci, godzinę
wjazdu w obszar szkoły i wyjazdu z niego.

O akcji
Bezpieczeństwo w drodze do szkoły to inicjatywa mająca

na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze
do i ze szkoły. Szczegóły akcji na profilu facebook.com/bezpie-
czenstwowdrodzedoszkoly.

Bezpieczny transport
dzieci do szkoły 

Panie dyrektor Jolanta Zawadzka-Ładecka z Zespołu Szkół w Józefosławiu (z lewej) oraz Marta Blauth z Zespołu Szkół w Zalesiu
Górnym zarządzają najnowocześniejszymi obiektami oświatowymi w naszej gminie Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Uroczyste otwarcia

Dwie największe gminne in-
westycje ostatnich lat zosta-
ły oddane do użytku już we
wrześniu, jednak uroczystości,
do których znakomicie przy-
gotowali się zarówno ucznio-
wie, jak i grono pedagogiczne,
odbyły się w październiku.

W Zalesiu Górnym, gdzie
powołano Zespół Szkół, w ra-

mach którego od początku
tego roku funkcjonuje szkoła
podstawowa i gimnazjum,
uroczystość połączono z ob-
chodami Dnia Edukacji Naro-
dowej. Gościem specjalnym
była Marszałek Sejmu RP Mał-
gorzata Kidawa-Błońska, która
pogratulowała nowoczesnego
i pięknego obiektu całej zale-

siańskiej społeczności. Z kolei
burmistrz Zdzisław Lis podzię-
kował Radzie Miejskiej za to,
że wspierała tę budowę i prze-
znaczyła na nią potrzebne
fundusze. Wspomniany został
również śp. Andrzej Swat,
który jako wieloletni radny 
z Zalesia Górnego był jednym
z inicjatorów tej budowy.

Tydzień wcześniej, 8 paź-
dziernika, swoją uroczystość
miała szkoła w Józefosławiu,
która po rozbudowie wartej
17 mln zł powiększyła swoją
powierzchnię o 63 proc., zy-
skując m.in. dużą, nowoczes-
ną salę sportową i nowe sale
lekcyjne.

*

W październiku odbyły się oficjalne otwarcia rozbudowanych szkół w Józefosławiu 
i Zalesiu Górnym.



Gazeta Piaseczyńska
aktualności 28 października 2015, nr 8 (214)4

Parkuj na Stokłosach

Zarząd Transportu Miejskiego zachęca mieszkańców Pia-
seczna do parkowania przy stacji metra Stokłosy Foto ZTM

Parking Parkuj i Jedź (P+R) przy stacji Stokłosy dysponuje
393. miejscami, w tym 6. dla osób niepełnosprawnych oraz
20. dla rowerów. Czynny jest codziennie w godz. 4.30 –
2.30 oprócz dni świątecznych. Zaparkować tu mogą osoby,
które w chwili wyjazdu z parkingu przedstawią ważny bilet
dobowy, weekendowy, 30-dniowy, 90-dniowy, bilet se-
niora lub dokument uprawniający do bezpłatnych prze-
jazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego. Par-
king ten, zlokalizowany na Ursynowie, w okolicy
skrzyżowania al. KEN i ul. Ciszewskiego, przy stacji metra
Stokłosy, posiada cztery poziomy, jest zadaszony i moni-
torowany. Wjazd możliwy jest od ul. Ciszewskiego.

P+R Metro Stokłosy stanowi dobrą alternatywę dla po-
dróży do centrum miasta autem. Więcej informacji na stronie
www.ztm.waw.pl lub pod numerem infolinii 19 115.

„Jesteś widoczny, jesteś
bezpieczny”

Kampania społeczna organizo-
wana przez samorząd wojewódz-
twa promuje noszenie elementów
odblaskowych wśród dzieci. Dzięki
akcji najmłodsi poznają obowiązu-
jące przepisy, a także nabywają
wiedzę o  resuscytacji krążeniowo-
oddechowej i pierwszej pomocy.

Na początku spotkania obecni
na sali Marszałek Sejmu Małgo-
rzata Kidawa-Błońska, burmistrz
Piaseczna Zdzisław Lis, zastępca
burmistrza Hanna Kułakowska-
Michalak, Krzysztof Łaptaszyński
– z-ca dyrektora Departamentu Or-
ganizacji i Nadzoru Urzędu Mar-
szałkowskiego, Waldemar Przeź-
dzięk - z-ca dyrektora WORD

Warszawa, Joanna Stefaniak  z-ca
kierownika Biura Bezpieczeństwa
Publicznego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowiec-
kiego rozdali dzieciom zestawy ele-
mentów odblaskowych: smycz,
opaskę i zawieszkę odblaskową.

Uczniowie sprawdzili swoje
umiejętności jazdy na rowerze na
specjalnym torze, przygotowa-
nym przez Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Warszawie.
Obejrzeli również film „…tak chcę
być bezpieczny”.  Ratownicy me-
dyczni z Warszawy zapoznali ich
z zasadami udzielania pierwszej
pomocy przy użyciu fantomów. 

*

Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pia-
secznie spotkały się z policjantami, ratowni-
kami medycznymi oraz samorządowcami.

Jubileusz chóru „Lira”
Chór „Lira” działający przy Centrum Kultury w Piasecznie
ma już ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie. Wciąż
się rozwija i koncertuje. Występuje w różnych regionach
Polski i za granicą.

W styczniu tego roku chór kolędował w wielu kościo-
łach naszego powiatu. W maju śpiewał w Berlinie, a także 
w najstarszej katedrze poznańskiej. W czerwcu odbył
warsztaty muzyczne w Trzęsaczu, przygotowując się m.in
do występów z okazji rocznicy powstania warszawskiego.

6 września „Lira” dała trzyetapowy koncert w pięknym,
drewnianym, zabytkowym kościółku w Glinianach k/San-
domierza. W obecności miejscowych władz oraz zaproszo-
nych gości z Ministerstwa Gospodarki chór wykonał pieśni
sakralne, patriotyczne i wojskowe. W pewnym momencie
do wspólnego śpiewu dołączyli zebrani goście i mieszkańcy.

Zwieńczeniem ostatnich wydarzeń artystycznych „Liry”
była pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Częstochow-
skiej. Tam w obecności rzeszy pielgrzymów chór odśpiewał
pieśni religijne, rozpoczynając występ od „Gaude Mater Po-
lonia”, i porwał wszystkich do wspólnego śpiewu pieśnią 
„U stóp Twych, Królowo z Jasnej Góry”, po czym wykonał
wiele pieśni po polsku i łacinie. Na koniec ksiądz celebrujący
mszę świętą przy cudownym obrazie Matki Bożej w ser-
decznych słowach podziękował chórowi „Lira” z Piaseczna
za uświetnienie tej uroczystej mszy świętej.

Obecnie członkowie chóru przygotowują się do Bożego
Narodzenia. – Na pewno zaśpiewamy nasze piękne kolędy
w wielu miejscach. Mamy już zaproszenia i ułożony plan
koncertów – podkreślają człokowie chóru. – Gorąco zachę-
camy wszystkich pasjonatów, którzy kochają śpiew, aby
przyłączyli się do naszego zespołu – dodają. Poza doznaniami
artystycznymi i spędzaniem wolnego czasu jest to miejsce,
gdzie ludzie doskonale się integrują poprzez wspólne kon-
certowanie, wycieczki i udział w licznych imprezach.

Spotkanie ekumeniczne

W sierpniu 1915 roku w okoli-
cach Głoskowa przebiegała li-
nia frontu, gdzie starły się
dwie zaborcze armie: nie-
miecka i rosyjska. Z inicjatywy
Piaseczyńskiego Klubu Poszu-
kiwaczy Historii odbędzie się
spotkanie ekumeniczne i wspól-
na modlitwa przy kaplicy upa-
miętniającej to wydarzenie.
Choć na polu bitwy stanęli na-
przeciw siebie dwaj okupanci,
to w ich szeregach część sta-
nowili nasi rodacy, siłą wcie-
leni do wojska przez zaborców.
– Chcemy, aby tego typu miej-
sca pamięci otaczane były na-
leżytą opieką, niezależnie od
tego, jakiej narodowości i ja-
kiego wyznania są pochowane
tam osoby – mówi Stanisław
Hofman, jeden z inicjatorów
przedsięwzięcia.

Spotkanie na cmentarzyku
przy ul. Rybnej poprowadzi ks.
Arkadiusz Piotrowski – pro-
boszcz parafii pw. Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych w Gło-
skowie. O udział w modlitwie
poproszeni zostali Jego Eksce-
lencja bp prof. dr hab. Jerzy Pań-
kowski – Prawosławny Ordy-
nariusz Wojskowy oraz Jego
Ekscelencja ks. bp płk Mirosław

Wola Naczelny Kapelan Woj-
skowy – Ewangelicki Biskup
Wojskowy. Na spotkanie zapro-
szeni zostali też ambasadorzy
Niemiec i Rosji.

Na przełomie lipca i sierp-
nia tego roku gmina Piaseczno
przeprowadziła gruntowną re-
nowację cmentarza, który po-
wstał w 1915 r. Doniesienia hi-
storyczne mówią, że cmentarz
założyli jeńcy rosyjscy dowo-
dzeni przez żołnierzy niemiec-
kich. Choć pochowano tu
głównie żołnierzy zaborczych
armii, to analizując dokumenty
poległych, można stwierdzić,
że są wśród nich także Polacy
siłą wcieleni do wojska i zmu-
szani do walki przeciwko
swoim rodakom.

Pierwotnie cmentarz został
urządzony w stylu niemieckim.
W centralnej części umiesz-
czona była drewniana kaplicz-
ka, w której na postumencie
umieszczony został żeliwny
krzyż. W dwóch pierwszych
kwaterach, po obu stronach ka-
pliczki, pochowano żołnierzy
niemieckich. W następnych spo-
czywają żołnierze rosyjscy. Obie
części były oddzielone od siebie
roślinnością.

Aby upamiętnić poległych
z różnych krajów kultur i religii,
podczas odnawiania cmenta-
rza wykonano trzy rodzaje
krzyży – galicyjski, prawo-
sławny i rzymskokatolicki.
Krzyż galicyjski został usta-
wiony na kwaterach żołnie-
rzy niemieckich, a prawosław-
ny i rzymskokatolicki na kwa-
terach żołnierzy rosyjskich. 
W centralnej części nad żeliw-
nym krzyżem posadowionym
na betonowym postumencie,
na podstawie zdjęcia wykona-

nego w 1931 r., odtworzono
drewnianą cmentarną kap-
liczkę. Kwatery poległych zo-
stały wygrodzone niewysokim
drewnianym płotkiem. Wokół
całego cmentarza odtworzono
drewniane ogrodzenie.

Wykonanie prac odtwo-
rzeniowych zlecono na podsta-
wie rozstrzygnięcia procedury
konkursowej panu Jerzemu 
Gilowskiemu z Celestynowa,
który przeprowadził komplek-
sową renowację cmentarza za
kwotę 30 tys. zł.                            *

Na wyremontowanym cmentarzu wojennym z 1915 r., w sobotę 14 listopada o godz.
11.00 odbędzie się wspólna modlitwa nad grobami żołnierzy z I wojny światowej.

Odnowiony cmentarz wojenny w Głoskowie
Foto Stanisław Hofman

100-lecie bitwy pod Głoskowem

Dzięki prowadzącym, a szczególnie asp. sztab. z KSP  Rober-
towi Niedbałko, dzieci przyswoiły nowe informacje z uśmie-
chem na ustach Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Międzynarodowo 
w Chylicach

Projekt ,,Mit dem Kulturkoffer
durch  Europa  reisen’’ („Podróżując
po Europie z walizką kultury”) jest
realizowany od 2014 roku, a zakoń-
czy się w przyszłym roku. 

W dniach 12 – 17 października
uczestnicy z Węgier, Estonii, Turcji,
Grecji przybyli do gminy Piaseczno
aby wspólnie poznać kulturę i hi-
storię Polski oraz wymienić się 
doświadczeniami poprzez udział 
w różnego rodzaju warsztatach, za-
jęciach integracyjnych i wyciecz-
kach. Program wizyty był bardzo
bogaty, uczestnicy zdążyli zwiedzić
Stare Miasto, Muzeum Fryderyka
Chopina, Muzeum Narodowe, Et-
nograficzne i Pałac Jana II Sobie-
skiego w Wilanowie. Zobaczyli 
też Sejm, oraz eksperymentowali 
w Centrum Nauki Kopernik. Pod-
czas wizyty nie zabrakło Dnia Ro-
dzinnego w polskich domach, od-
były się również zajęcia szkolne 

z udziałem greckich uczniów. Na-
uczyciele spotkali się z wicebur-
mistrz Piaseczna Hanną Kułakow-
ską-Michalak oraz odwiedzili Urząd
Miasta. Ostatni dzień pobytu zdo-
minowany został przez wspólne
zajęcia sportowe (rozgrywki piłki
nożnej i siatkówki Chylice kontra
Erasmus+) i artystyczne (warsz-
taty „Cuda z papieru”). 

Program Erasmus+ został
opracowany tak, aby wspierać kraje
uczestniczące w programie w za-
kresie efektywnego wykorzysty-
wania potencjału kapitału społecz-
nego oraz promowania idei uczenia
się przez całe życie. Erasmus+ to
również odpowiedź na potrzeby
współczesnej Europy oraz wyzwa-
nia, które przed nią stoją.

Delegacje szkół z Grecji, Turcji, Węgier i Estonii odwiedziły Pia-
seczno w ramach unijnego projektu Erasmus +, którego be-
neficjentem jest Gimnazjum w Chylicach

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Wykaz nieruchomości
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art. 35
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (DzU 2015, poz. 782 ze zm.) informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I
piętrze przy sekretariacie Burmistrza oraz na stronie inter-
netowej www.piaseczno.eu zamieszczony został do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wy-
najęcia. Przedmiotem najmu jest lokal składający się z trzech
pomieszczeń o łącznej powierzchni 47,91 mkw. z przeznacze-
niem pod sklep spożywczo-przemysłowy, znajdujący się 
w budynku położonym we wsi Jazgarzew, przy ul. Głównej 31.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

inż. Zdzisław Lis
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Park w Józefosławiu
otwarty

W samo południe, mimo nie-
sprzyjającej pogody, miesz-
kańcy, radni oraz członkowie
Stowarzyszenia Pomysł na Józe-
fosław rozpoczęli uroczystość
otwarcia nowego parku akcją
wieszania budek lęgowych.
Wiele zakupionych z tej okazji
budek zostało pięknie udekoro-
wanych i powieszonych na drze-
wach. O godz. 13.30 nastąpiło
przecięcie wstęgi, którego doko-
nali wiceburmistrz Piaseczna
Hanna Kułakowska-Michalak,
Daniel Putkiewicz – pełno-
mocnik burmistrza ds. rozwoju
gminy oraz przewodniczący
Rady Powiatu Piaseczyńskie-
go, radna Hanna Krzyżew-
ska oraz Patrycja Zych z Wy-
działu Utrzymania Terenów Pu-
blicznych gminy Piaseczno. Tuż
po oficjalnym otwarciu wszyscy
zgromadzeni udali się na wspólny
spacer po parku, podczas którego
radny Robert Widz opowiadał
o różnych elementach i cieka-
wostkach związanych z tere-
nem, na którym zlokalizowany
jest park. Dla dzieci przygoto-
wane zostały jesienne warsz-
taty, a animatorzy rozdawali
cukierki i lizaki.

Obecnie trwają prace wy-
kończeniowe przy budowie

placu zabaw NIVEA, którego
realizację mieszkańcy wy-

walczyli w konkursie inter-
netowym.                               *

W sobotę 17 paź-
dziernika oficjalnie
otwarto park przy
ul. Ogrodowej 
w Józefosławiu.

Wzorem lat ubiegłych gmina Piaseczno po raz kolejny
włączyła się aktywnie w ogólnopolską akcję Sprzą-
tanie Świata, tym razem pod hasłem „Wyprawa – po-
prawa”

Finał akcji przypadł na 18–20 września. W tym roku akcja
skierowana była na monitoring środowiska oraz budo-
wanie czystego środowiska na co dzień. Ostatnie dwa-
dzieścia lat kampanii Sprzątanie Świata to przede
wszystkim akcje uprzątania dzikich wysypisk. Tego-
roczna akcja propaguje wyjście w teren, zlokalizowanie
problemów związanych z czystością i porządkiem 
w najbliższym otoczeniu oraz zgłoszenie ich właściwym
organom, np. gminom.

Sprzątanie Świata jest największą ekologiczną kam-
panią społeczną, w której biorą udział szkoły, gminy 
i organizacje.

W tegorocznej akcji, koordynowanej przez Wydział
Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
wzięło udział około 5 400 uczniów z dwudziestu placó-
wek oświatowych, w których zorganizowano poga-
danki, apele, konkursy, zabawy i gry ekologiczne. Dzięki
temu młodzi obywatele pogłębili i utrwalili wiedzę na
temat tego, jak należy dbać o otaczające nas środowi-
sko oraz jakie odpady mogą być przeznaczone do wtór-
nego wykorzystania – czyli co to jest recykling. Ponadto
dzieci i młodzież wykonały różnego rodzaju prace pla-
styczne i techniczne z wykorzystaniem odpadów oraz
plakaty promujące akcję.

Gmina Piaseczno zapewniła uczestnikom akcji rę-
kawice ochronne oraz worki do gromadzenia odpadów
z podziałem na odpady zmieszane, odpady szklane i od-
pady suche (metal, papier, plastik).

Każda z placówek oświatowych biorących udział 
w akcji Sprzątanie Świata 2015 posprzątała wybrane
przez siebie miejsca, wśród których znalazły się tereny
wokół szkół, place zabaw, parki i lasy.

Najmłodszymi uczestnikami tegorocznej akcji były
dzieci z Przedszkola Nr 10 w Piasecznie, które z wielkim
zapałem i radością posprzątały „świat” wokół przed-
szkola.

Głównym przesłaniem akcji jest czyste środowisko
wokół nas. Aby to osiągnąć, wystarczy posprzątać naj-
bliższe otoczenie oraz zostać strażnikiem czystości 
i porządku w swojej gminie. Mamy nadzieję, że dzięki
takim działaniom przyczynimy się do zmiany świado-
mości ekologicznej i nawyków naszych mieszkańców.

Po przecięciu wstęgi odbył się wspólny spacer po parku połączony z wieszaniem budek 
lęgowych oraz animacjami dla dzieci Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA

Pudełko życia

„Pudełko życia” to tak naprawdę
tuba z ważnymi informacjami,
którą osoby starsze, samotne
powinny trzymać w swoim
domu w lodówce. Pomoże ona
w sytuacji, kiedy ratownicy me-
dyczni wejdą do mieszkania 
i odnajdą osobę nieprzytomną
lub z trudnościami komunika-
cyjnymi, będącymi wynikiem
np. wylewu czy udaru. Ratow-
nik, wiedząc, że „pudełka życia”
są trzymane w lodówkach,
szybko znajdzie pojemnik i do-
trze do wszystkich ważnych 
informacji o pacjencie, co może
znacznie przyśpieszyć wła-
ściwą pomoc.

Informacje, jakie senior po-
daje na specjalnej karcie włożo-
nej do „pudełka życia”, obejmują
listę chorób i przyjmowanych
leków, uczuleń na leki, przeby-

tych operacji. Wpisuje się rów-
nież kontakt do rodziny czy do
lekarza prowadzącego, a także
miejsce trzymania dokumenta-
cji medycznej. Można też zasu-
gerować, czy klucze do miesz-
kania ratownik powinien zabrać
wraz z pacjentem do szpita-
la, czy może oddać sąsiadowi.
Ważna jest też informacja, czy
w mieszkaniu są zwierzęta i kto
mógłby się nimi zająć pod nie-
obecność seniora.

W „pudełku życia” obok
karty informacyjnej znajduje
się naklejka, którą należy na-
kleić na drzwiach lodówki. Dla-
czego właśnie tu? W całym
kraju prowadzona jest akcja pro-
mocyjna „pudełek życia”, która
wskazuje lodówki jako to miej-
sce w domu, które łatwo odna-
leźć, które znajduje się w prawie

każdym domu, prawie zawsze
w kuchni lub w przyległym po-
mieszczeniu.

– Pudełko może uratować
życie każdemu, kto w chwili
przyjazdu karetki nie jest w sta-
nie podać podstawowych infor-
macji o swojej chorobie, uczule-
niach czy zażywanych lekach.
Dlatego serdecznie zachęcam

do odbierania „pudełek życia” 
z państwowych przychodni zdro-
wia zlokalizowanych na terenie
gminy Piaseczno – mówi bur-
mistrz Zdzisław Lis. – Warto
przygotować rzetelne informa-
cje, zgodnie z wytycznymi za-
wartymi w tubach, i pamiętać
o ich aktualizowaniu – podkre-
śla burmistrz.

Nowa inicjatywa Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno o nazwie „pudełko życia” ma na
celu ułatwienie niesienia pomocy w sta-
nach zagrożenia zdrowia i życia mieszkań-
ców gminy. Skierowana jest do osób
samotnych, schorowanych, niepełno-
sprawnych, seniorów 65+.

„PUDEŁKO ŻYCIA” DOSTĘPNE  JEST  BEZPŁATNIE  
W NASTĘPUJĄCYCH PUNKTACH:

– Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Piasecznie, ul. Fabryczna 1
– Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Piasecznie, ul. Skrzetuskiego 17
– Wiejski Ośrodek Zdrowia w Głoskowie, ul. Górna 20
– Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zalesiu Górnym, ul. Złotej Jesieni 1
– Wiejski Ośrodek Zdrowia w Złotokłosie, ul. Runowska 1

Ogłoszenie przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na pod-
stawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tj. DzU z 2015 r., poz.
782), informuje, że w dniu 15 października 2015 r. został
ogłoszony przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż
nieruchomości oznaczonej nr ewid. 282/30 o powierzchni
200 mkw., położonej we wsi Wólka Kozodawska, gm. Pia-
seczno, przy ul. Bociana Białego.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu
dnia 4 grudnia 2015 r. o godz. 10.00.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na ta-
blicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu (I piętro, przy sekre-
tariacie burmistrza) oraz znajduje się na stronie inter-
netowej: www.piaseczno.eu.

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki
Gruntami, pokój nr 70, tel. 22 701 75 23.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

inż. Zdzisław Lis

INFORMACJA

Sprzątanie Świata



Gazeta Piaseczyńska
ogłoszenia 28 października 2015, nr 8 (214)6

Narzędzia hydrauliczne
dla OSP Chojnów
Gmina Piaseczno zakupiła nowy zestaw hydraulicznych
narzędzi ratowniczych firmy Lukas dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnowie.

Jednostka OSP Chojnów zlokalizowana jest w pobliżu drogi
krajowej nr 79, drogi wojewódzkiej nr 873 oraz drogi powia-
towej nr 2816W, które charakteryzują się dużym natężeniu ru-
chu, a co za tym idzie – istnieje potencjalne zagrożenie wy-
stąpienia znacznej ilości wypadków drogowych. Jednostka do
chwili obecnej posiadała niekompletny zestaw hydrauliczny.
Doposażenie zestawu w nowoczesne narzędzia hydrauliczne
z różnorodnymi końcówkami roboczymi w istotny sposób
podniesie zdolność działania jednostki, w szczególności w wy-
padkach komunikacyjnych z udziałem samochodów zarówno
osobowych, jak i ciężarowych. Różne końcówki robocze na-
rzędzi hydraulicznych znacznie zwiększają możliwość dotarcia
do poszkodowanych w pojazdach, maszynach i konstrukcjach.
Ze względu na znaczne natężenie ruchu kołowego w bezpo-
średniej bliskości miejsca bazowania jednostki pełny zestaw
narzędzi hydraulicznych pozwoli na równoległe prowadzenie
działań ratowniczych i uwalnianie poszkodowanych, co znacz-
nie skróci czas niesienia pomocy.

Ogłoszenie Wynajem lokalu użytkowego

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza drugi pisemny
nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego 
o powierzchni 52,64 mkw. usytuowanego w budynku miesz-
kalnym przy ul. Szkolnej 1 w Piasecznie, z przeznaczeniem
na działalność usługową lub handlową, z wyłączeniem dzia-
łalności gastronomicznej, na okres 3 lat.

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 
1 mkw. powierzchni netto wynosi 32,00 zł + VAT 23%.

Koszty związane z remontem lokalu i przystosowa-
niem do swojej działalności ponosi najemca, bez możli-
wości zwrotu poniesionych kosztów. Zasilanie energii
elektrycznej możliwe po podpisaniu umowy z PGE (na
koszt najemcy). Najemca ponosi też koszty związane 
z bieżącym utrzymaniem lokalu (woda, kanalizacja, cen-
tralne ogrzewanie itp.).

Najemca jest zobowiązany do uzyskania wymaganych
prawem zaświadczeń, zezwoleń niezbędnych do prowa-
dzenia swojej działalności w lokalu przed rozpoczęciem
tej działalności.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wa-
dium w wysokości 3 368,96 zł, które należy wpłacić prze-
lewem na konto: 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094 do dnia
5 listopada 2015 r.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg, nie podlega
zwrotowi, a zalicza się je na poczet kaucji. Skutkiem uchy-
lenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.

Oferta powinna zawierać:
• imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub
firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna
lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kon-
taktowy;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

• oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 mkw. po-
wierzchni całkowitej lokalu w wymiarze miesięcznym, wyrażoną
w PLN, do dwóch miejsc po przecinku – zapis liczbowy i słowny
oferowanej stawki (jednoznacznie, bez tzw. przedziałów i innych
wariantów), która winna być większa od stawki wywoławczej;
•proponowany rodzaj działalności;
•dowód wpłaty wadium;
•czytelny podpis oferenta na każdym składanym dokumen-
cie oraz datę sporządzenia oferty.

Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie
formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu
zaklejenia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie
przy ul. Kościuszki 5, w terminie do dnia 5 listopada 2015 r.
do godz. 10.45 z napisem na kopercie: „PRZETARG NA WY-
NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W PIASECZNIE
PRZY UL. SZKOLNEJ 1”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2015 r. o godz.
11 w pokoju nr 89, III piętro w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.

Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu
– w tym celu należy ustalić telefonicznie lub osobiście 
w siedzibie UMiG Piaseczno termin wizji.

Dokumenty do przetargu należy pobrać w pokoju nr
90 w siedzibie UMiG Piaseczno.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki
5 w pokoju nr 90 lub pod nr tel. 22 701 76 79.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert i bez podania przyczyny. O wynikach przetargu
oferenci zostaną zawiadomieni w formie pisemnej.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwoju Gminy
mgr Daniel Putkiewicz

Utylizacja azbestu
Gmina Piaseczno, wpisując się w ogólnopolski program
utylizacji azbestu, po raz kolejny prowadzi bezpłatny
odbiór od mieszkańców wyrobów zawierających azbest
oraz finansuje ich utylizację. 

W wyniku przeprowadzonego (w kwietniu 2015 r.)
przetargu wyłoniona została firma ECO-TEC Maciej Mą-
czyński, która dokonuje odbioru azbestu z nieruchomości
położonych w gminie Piaseczno. Do tej pory odebrano
łącznie (w 2015 roku) 137,14 Mg azbestu. Ilość ta sukce-
sywnie wzrasta w związku z napływającymi wnioskami od
właścicieli nieruchomości. Ci z mieszkańców, którzy nadal
chcą skorzystać z powyższej możliwości, proszeni są 
o złożenie do gminy odpowiedniego wniosku wraz z wy-
maganymi załącznikami. Odbiór prowadzony będzie do
końca listopada br.

Zadanie jest finansowane zarówno ze środków wła-
snych gminy, jak i z dotacji. Do tej pory gmina Piaseczno
poniosła wydatki na zadanie w wysokości 38 064,57 zł. Po
raz kolejny także skorzystaliśmy jako gmina z dotacji 
w kwocie 23 389,94 zł udzielonej przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu
na lata 2009–2032” usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest zaplanowano do końca 2032 r. 
W związku z tym gmina Piaseczno w kolejnych latach będzie
nadal bezpłatnie odbierać azbest. Dlatego zachęcamy
mieszkańców, którzy chcą skorzystać w 2016 roku z ww.
usługi, do złożenia odpowiedniego wniosku wraz z wyma-
ganymi załącznikami. Wzory dokumentów dostępne są  na
www.bip.piaseczno.eu, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 oraz w Wydziale Gospodarki
Odpadami przy ul. Wojska Polskiego 54.

Szczegółowe informacje dotyczące utylizacji azbestu
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami pod
numerem telefonu 22 736 29 83 oraz na stronie interne-
towej urzędu www.piaseczno.eu w zakładce „Czysta
Gmina Piaseczno”.

Odbiór wraz z załadunkiem, transport i unieszkodliwianie płyt
azbestowo-cementowych oraz rur azbestowo-cemento-
wych pochodzących z obiektów należących do osób fizycz-
nych z terenu gminy Piaseczno dofinansowano przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 23 389,94 zł.

Zakup narzędzi hydraulicznych z przeznaczeniem do wsparcia
działań ratowniczo-gaśniczych dla jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Chojnowie dofinansowano przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w formie dotacji w kwocie 15 000 zł.

Dokument ten zawiera in-
wentaryzację emisji dwu-
tlenku węgla (CO2) związaną
z wykorzystaniem energii na
terenie miasta i gminy Pia-
seczno. Określa również ist-
niejący stan związany z pro-
wadzoną gospodarką energe-
tyczną. W „Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej” (PGN) wy-
znaczono cele i zadania pro-
wadzące do osiągnięcia reduk-
cji emisji gazów cieplarnia-
nych w 2020 roku. Zapropo-
nowano także system moni-
toringu efektów wdrażania
tych przedsięwzięć.

Realizacja zadań wyzna-
czonych do realizacji do 2020
roku ma na celu:
• ograniczenie zużycia energii
oraz zmniejszenie emisji CO2
per capita w stosunku do roku
bazowego 2008 na terenie mia-
sta i gminy Piaseczno,
• poprawę jakości powietrza
atmosferycznego na terenie
miasta i gminy Piaseczno,
• stałe podnoszenie świadomo-
ści ekologicznej mieszkańców,
• zachowanie równowagi eko-
logicznej w procesie rozwoju
gospodarczego gminy,

• skuteczne wdrażanie mecha-
nizmów prawnych, finanso-
wych i ekonomicznych zapew-
niających efektywną i ter-
minową realizację założonych
celów ekologicznych.

PGN zawiera listę działań,
które mają prowadzić do osią-
gnięcia założonych celów w za-
kresie redukcji emisji gazów
cieplarnianych, zwiększenia
udziału odnawialnych źródeł
energii oraz zmniejszenia zu-
życia energii. Są one podzie-
lone według następujących
obszarów:
• budynki,
• działania administracyjne,
• edukacja,
• oświetlenie,
• produkcja energii,
• transport publiczny,
• transport prywatny i komer-
cyjny.

Przykładowe działania:
Budynki
• termomodernizacja budyn-
ków mieszkalnych i użytecz-
ności publicznej,
• budowa nowych i moderni-
zacja już istniejących budyn-
ków publicznych z uwzględ-

nieniem koncepcji „zielonych
dachów” i „żyjących ścian”,
• wprowadzenie monitoringu
energetycznego budynków,
• wymiana w biurach sprzętu
biurowego (ITC) i urządzeń
elektrycznych (klimatyzatory,
podgrzewacze wody, AHD),
• inteligentne oświetlenie
wewnątrz budynków (foto-
komórki, czujniki natężenia
światła),
• zastosowanie środków po-
prawy efektywności energe-
tycznej budynków użytecz-
ności publicznej w zakresie
ogrzewania,

Działania administracyjne
• aktualizacja „Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej dla mia-
sta i gminy Piaseczno”,
• aktualizacja inwentaryzacji
źródeł emisji CO2 oraz aktu-
alizacja bazy danych,
• stosowanie zielonych zamó-
wień publicznych,
• kontynuacja programu ogra-
niczania niskiej emisji.

Edukacja
• akcje informacyjne i promocyjne,
• zachęty do podwózek są-

siedzkich tzw. CARPOOLING
i promowanie zachowań ener-
gooszczędnych w transporcie
– ECODRIVING,

Oświetlenie
• modernizacja oświetlenia
ulicznego – wymiana na bar-
dziej efektywne energetycznie
LED, zastosowanie automatyki
sterowania oświetleniem, wy-
korzystanie OZE do oświetla-
nia pojedynczych latarni lub
znaków drogowych,

Produkcja energii
• budowa mikroinstalacji fo-
towoltaicznych na dachach
budynków publicznych,
• modernizacja sieci i węzłów
cieplnych.

Transport publiczny 
i prywatny
• projekt ciągu pieszo-rowero-
wego,
• projekt i budowa miejsc po-
stojowych,
• projekt i budowa ścieżek ro-
werowych,
• rozwój sieci transportu pu-
blicznego, nowe linie komuni-
kacji, budowa P+R.                 *

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla miasta i gminy Piaseczno
Gmina Piaseczno w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
opracowała „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Piaseczno”.



Brzmiało to dosyć wyniośle i sam
nie wiedziałem, co o takiej wypra-
wie sądzić. Naszym żaglowcem
była legenda polskiej żeglugi,
słynna „Pogoria” mierząca 47 me-
trów długości, 32 metry wysokości
masztu i 1000 metrów kwa-
dratowych powierzchni ożaglo-
wania. Takie informacje niedużo
wnosiły do mojej wizji tego statku.
Musiałem go poznać osobiście.

Radośni i niecierpliwi ruszy-
liśmy w stronę południowej Fran-
cji, do Nicei. Podróż była chwilami
męcząca, postojów niewiele, ale
humor nam dopisywał, więc mi-
nęła szybko, jak z bicza strzelił.

W tym sympatycznym mie-
ście dominują stare kamienne bu-
dowle i kamienice, a na samym
końcu leży port, w którym stoją
przeróżne jachty i żaglówki. Zda-
wać by się mogło, że strażnikami
kei zostały dwa najpotężniejsze
żaglowce. Pierwszy był mniejszy
i bardziej nowoczesny. Ten drugi
przeraził mnie. Najeżony linami
wyglądał jak kłębek nici pozosta-
wiony w totalnym nieładzie o nie-
możliwym do pojęcia zastosowa-
niu. Tym dla mnie była „Pogoria”.

Rozpakowaliśmy bagaże i po-
znaliśmy stałą załogę okrętu 
– w tym bosmana, kucharza, me-
chanika i kapitana oczywiście.
Poczułem ulgę, że dbają o nas tak
profesjonalni żeglarze. Po posiłku
rozpoczęło się szkolenie załogan-
tów oraz podział na wachty. Do-
wiedziałem się w końcu, co to
znaczy być starszym wachty –
podoficerem. Zgrabnie unikano
tego drugiego określenia, „żebym
nie obrósł w pióra”, jak to bosman
powiedział. Musiałem więc roz-
dzielać obowiązki mojemu jede-
nastoosobowemu zespołowi,
znać te wszystkie straszne liny,
czyli takielunek oraz nauczyć się
stawiać każdy żagiel sprawnie 
i szybko. Wiedzę tę przyswajałem
topornie i długo, ale pełen opty-
mizmu z każdym dniem działa-
łem coraz sprawniej.

Fascynowało mnie to, że na
morzu każdy nieustannie coś
robi: np. sprząta pod pokładem,
w tym myje toalety, przygoto-
wuje posiłki, stawia żagle, pracuje
z mapą, szoruje pokład albo naj-
lepiej – śpi. Tak, to ostatnie każdy
umiał, i to w każdym miejscu 
i o każdej porze. Rytm dnia z dłu-
gim pełnowymiarowym snem
został brutalnie wyrzucony za
burtę. Kolega z mojej wachty po-
trafił usnąć nawet za sterem, a ja
po nocnej wachcie spałem na
obiedzie. Nie przypuszczałem, że
początki będą aż tak trudne.

Teraz czas najwyższy napisać,
jak to było z tą chorobą morską.
Skąd się ona bierze? Tłumacząc ło-
patologicznie – spowodowana jest
ciągłym bujaniem statku. Pierw-
szego dnia płynęliśmy na silniku

po spokojnych oswojonych falach.
Mimo to już zaczęły się objawy 
u niektórych osób, czyli zawroty
głowy i wymioty. Drugiego dnia
grzbiety fal obudził północno-za-
chodni wiatr w Zatoce Lwiej. To
już było bujanie. Z małymi wyjąt-
kami chorowali wszyscy, mniej
bądź bardziej. Mnie na szczęście
zawroty odpuściły, chociaż rów-
nież czułem się nie najlepiej. Jako
ciekawostkę dodam, że rekor-
dzistka przeleżała na pokładzie pół
doby, nie jedząc nic konkretnego.
W punkcie kulminacyjnym cho-
roby kapitan nie mógł wyjść za
mostek, gdyż pokład był wyście-
łany umierającymi marynarzami.

Dobiliśmy do Majorki. Po
zrzuceniu trapu byłem świad-
kiem ciekawej sceny. Porównał-
bym ją do ucieczki szczurów 
z tonącego statku. Tak bardzo tę-
skniliśmy za lądem. Spędziliśmy
tu wspaniałe dwa dni, zwiedza-
jąc tę piękną wyspę, poznając 
jej słynne serpentyny górskie, 
a także odwiedzając miasteczko
Valldemossa. Klimat wyspy i jej
subtelny spokój był urzekający.
Nie chcieliśmy wracać. Jednak
przygoda wzywała.

W tym akapicie spróbuje opi-
sać dzień na statku. Rozpoczynał
się brutalną pobudką, pośpiesz-
nym śniadaniem oraz apelem.
Zbieraliśmy się wtedy na rufie,
podnosiliśmy banderę i omawiali-
śmy nasze problemy i sprawy bie-
żące. Kapitan natomiast mówił o
topografii miejsca, w którym się
znajdowaliśmy oraz o planach po-
dróży na najbliższe dni. Następnie
wracaliśmy do naszych obowiąz-
ków, którymi były prace bosmań-
skie, wachta nawigacyjna, gospo-
darcza – i sen, oczywiście. Dzia-
łaliśmy według czterodniowego
harmonogramu zajęć, którymi
były wachty. Na gospodarczej
sprzątaliśmy cały statek oraz przy-
gotowywaliśmy posiłki przez cały
dzień. W czasie bosmańskiej bos-
man Henio znajdował nam bardzo
ciekawe zajęcia, między innymi
szorowanie pokładu, zabawy na re-
jach, stawianie żagli i inne prace
pokładowe. Na wachcie nawigacyj-
nej przez cztery godziny staliśmy
za sterem, obserwowaliśmy mo-
rze, a także kreśliliśmy mapy. Za
dnia bardzo je lubiłem, jednak stat-
kiem trzeba kierować również 
o pierwszej w nocy. Wtedy pasję
i dobry humor zastępowało zmę-
czenie, a na północnych wodach
dokuczały również sztormy i niskie
temperatury. O dziewiątej zaczy-
naliśmy lekcje, które trwały do
obiadu, czyli do trzynastej trzy-
dzieści. Lekcje czasem trudno było
przeprowadzić, np. w sztormo-
wych warunkach, ale o tym za
chwilę. Żadnej sjesty poobiedniej –
od razu wracaliśmy do swoich obo-
wiązków. Po kolacji wymieniały się

tylko wachty nawigacyjne. Te
nocne dłużyły się niemiłosiernie,
zdawało mi się, że trwają miesią-
cami. Ale i tak miło je wspominam.

Kolejnym portem był Gibral-
tar, ze wspaniałą niezdobytą skałą
na horyzoncie. Zwiedzaliśmy to
urocze państewko. Czułem się 
w nim jak w miniaturowej Anglii,
z tą różnicą, że było gorąco i palmy
wszędzie rzucały cienie. Odwie-
dziliśmy szczyt tejże góry i dowie-
dzieliśmy się wielu ciekawych rze-
czy o tym miejscu. Atrakcją numer
jeden były tu małpy. Słynne gibral-
tarskie złodziejki kanapek i apara-
tów. Mnie na szczęście oszczędziły.
Po powrocie na statek mieliśmy
czas wolny, więc poszliśmy się de-
lektować lodami i kawą w lokal-
nych kawiarniach. Niedługo po
przepłynięciu przez cieśninę przy-
byliśmy do brzegów słoneczniej
Portugalii, do miejscowości Ca-
scais. Wybraliśmy się na plażę, by
odpocząć i zabrać do Polski trochę
słońca. Kolejnego dnia pojechali-
śmy pociągiem do Lizbony. Zadzi-
wiła mnie swoją monumentalno-
ścią, wspaniałymi bulwarami,
pomnikami i fontannami. Zwie-
dziliśmy miasto na tyle, na ile czas
nam pozwalał. I znowu powrót na
statek. Tak pożegnałem się z Pół-
wyspem Iberyjskim.

Kilka mil od brzegu kapitan
poinformował nas, że czeka nas
przeprawa przez Zatokę Biskajską.
Słynne biskajskie sztormy już się
do nas uśmiechały – my wręcz
przeciwnie. To już nie morze – to
ocean. Fale były tu leniwe i o wiele
większe. W oddali zauważyliśmy
wieloryby. Buchały kaskadami
wody w górę i świeciły swymi ogo-
nami nawet z daleka. Piękny wi-
dok. Równie piękny jak towarzy-
stwo delfinów.

Pogoda zaczęła się gniewać 
i pogarszać z godziny na godzinę.
Około dwudziestej wiatr osiągnął
37 węzłów. Osiem w skali Beau-
forta. To już był sztorm. Na pokła-
dzie została tylko moja wachta
wraz z oficerem. Zakaz wychodze-
nia na pokład. Fale czesały swymi
grzbietami naszą biedną „Pogorię”,
lecz ona dzielnie to znosiła. Słona
woda bez najmniejszego pro-
blemu przelewała się przez pokład.
Gdyby nie pasy ratunkowe, któ-
rymi byliśmy przypięci do stano-
wisk, już dawno pływalibyśmy za
burtą. Spojrzałem na żagle rejowe
i usłyszałem głuchy trzask niczym
grzmot pioruna. To stalowa lina
rejowa pękła i porwała marsel
dolny, a foksztaksel rozdarł wiatr.
Straciliśmy dwa żagle. Natych-
miast obudzono załogę stałą i za-
bezpieczono dwa zniszczone ża-
gle. Pomogłem przy zrzuceniu
foksztaksla na samym dziobie. Sta-
tek tutaj był tak szturmowany
przez fale, że czułem się jak w spa-
dającej windzie, która co chwilę się

włącza i znów powoli jedzie 
w górę. Po udanej akcji mokrzy 
i zziębnięci poszliśmy się ogrzać.
Następnie stanąłem za sterem, 
a statek bez przerwy schodził 
z kursu. Wątpiłem, czy obecność
sternika cokolwiek zmieni. Morze
wzburzyło się wtedy do 44 wę-
złów! Na szczęście nie spotkała nas
już żadna niespodzianka, tylko głu-
chy ryk wiatru. Stan sześciu stopni
w skali Beauforta trwał jeszcze
przez trzy dni. Miałem wtedy
wachtę gospodarczą. Doszedłem
do wniosku, że sportem ekstre-
malnym nie jest klarowanie żagli,
lecz próba przygotowania posiłku
w kambuzie. Naczynia latały jak
szalone, co chwila ktoś tracił rów-
nowagę, tu rozlane, fasola rozsy-
pana, nagle wszyscy biali w mące.
Co ciekawe, każdy się śmiał i żar-
tował. Atmosfera była wesoła. Je-
dynie kucharz kręcił nosem.
Zresztą też pewnie bym się wku-
rzał, gdyby zupa szczawiowa, 
z którą walczyłem cały ranek, zdo-
biła ściany i połowę sufitu. Po kilku
dniach wody ucichły, a my płynę-
liśmy jak dżentelmeni z wiatrem
od rufy w stronę północnej Francji.
Wpłynęliśmy do kolejnego portu.

Cherbourg to duże miasto por-
towe, przypominało mi Niceę. Po-
goda była paskudna – pochmurno
i zimno. Niestety, umiejętnie psuła
nam wycieczkę po tym mieście. Bez
urazy dla budowniczych tejże loka-
cji, ale nie spodobało nam się tu. Dla-
tego popłynęliśmy dalej. Podróż
miała już się skończyć w Bremer-
haven, ale wiatr znowu się zmienił.
Zacumowaliśmy więc w Helgolan-
dzie. Tu już było ciekawie. Mała nie-
miecka wysepka, zbudowana w ho-
lenderskim stylu, mnóstwo mew 
i ciemnoczerwone skały. Wycieczka
po brzegach wyspy minęła przy-
jemnie. Nie ma tam drzew, ponie-
waż szaleje dobrze nam znany silny
wiatr. Sympatyczne, spokojne miej-
sce. Niedługo potem wpłynęliśmy
do Bremerhaven, celu naszej po-
dróży. Przygotowaliśmy statek dla
nowej załogi. Pożegnaliśmy „Pogo-
rię” i oficerów, bosmana, kapitana, 
i ruszyliśmy w drogę powrotną do
Polski. Przywitaliśmy się z rodzi-
nami, a na naszych twarzach go-

ściły łzy tęsknoty za przygodą. Rejs
dobiegł końca.

Ta morska inicjacja nauczyła
mnie samodyscypliny, punktual-
ności, odpowiedzialności i walki z
przeciwnościami losu. Na po-
czątku rejsu bosman powiedział
zdanie, które dobrze zapamięta-
łem: „Akwarium, w którym żyje-
cie, zostało rozbite, czas zacząć żyć
w realnym świecie”. Zgadza się,
przygoda tu była zderzeniem 

z rzeczywistością dla niektórych
bardziej gwałtownym, dla innych
mniej. Do końca życia będę wspo-
minał wieloryby, delfiny, dwa mo-
rza i ocean, wspinaczkę na reję, bi-
skajskie sztormy i chorobę morską.
Dla mnie była to nie szkoła pod ża-
glami, lecz szkoła życia. Kiedyś na
pewno tam wrócę. Jeśli zapamię-
tam takielunek...

Paweł Wichowski
uczestnik I edycji KSPŻ
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Projekt Katolickiej Szkoły Pod Żaglami został zrealizowany 
w czerwcu tego roku. Jakkolwiek nielogicznie to brzmi, pako-
waliśmy się do autokaru, aby popłynąć w rejs dookoła Europy.

Morska przygoda

Biuro Promocji i Informacji przygotowało wspólnie 
z Katolicką Szkołą Pod Żaglami wystawę zdjęć z tegorocz-
nego rejsu Pogorią, w którym udział wzięli piaseczyńscy
wolontariusze                   Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Za nami pierwsza edycja Katolickiej Szkoły Pod Żaglami. 
W maju kilkudziesięciu uczniów, wolontariuszy z piaseczyńskich
szkół oraz szkoły w Prażmowie w ramach nagrody za zaan-
gażowanie w wolontariat popłynęło w rejs dookoła Europy
legendarnym polskim żaglowcem „Pogoria”. Relacja zdjęciowa
z tej fantastycznej podróży prezentowana będzie do końca li-
stopada na rynku w Piasecznie. – Wystawa ma z jednej strony
podzielić się naszymi wrażeniami z przygody na morzu, ale
przede wszystkim chcemy w ten sposób zachęcić młodzież
do udziału w kolejnej edycji, która właśnie się rozpoczyna –
mówi Marcin Kluczyk, koordynator i pomysłodawca projektu. 

Ideą jaka przyświeca projektowi jest promocja wolon-
tariatu, zwrócenie młodzieży uwagi na pomoc drugiemu
człowiekowi oraz zaangażowanie w projekty społeczne. Re-
alizując te cele zdobywa się punkty, a te decydują o ewentu-
alnym udziale w rejsie, który jest specjalną nagrodą. – Jest
nagrodą nieprzypadkową. Widziałem jak młodzi ludzie zmie-
niają się, jak dorośleją  podczas rejsu i poznają znaczenie słów
odpowiedzialność, współpraca, zaufanie. Tak kształci morze.
Wspaniale było z tak fantastyczną młodzieżą spędzić wspólnie
czas podczas tej miesięcznej przygody – dodaje Marcin Klu-
czyk ze Stowarzyszenia Wypłyń na głębię.
Zapisy do II edycji Katolickiej Szkoły Pod Żaglami oraz regu-
lamin na stronie www.kspz.org.pl. Nabór trwa od 1 listopada
do końca 2015 roku.

Wypłyń na głębię

STS Pogoria zbudowana w 1980 r ma 4 m długości i 8 m szerokości kadłuba. Załoga liczy 
maksymalnie 53 osoby. Foto KSPŻ



Piaseczyńska KULTURA

Bohdan Łazuka i Andrzej Rosie-

wicz to wszechstronni artyści,

przez całe lata nadający ton pol-

skiej kulturze. Ich przeboje

swego czasu śpiewała cała Pol-

ska. Program „Giganci sceny” 

z ich specjalnym udziałem jest

niewątpliwą okazją do pięknych

wzruszeń i estetycznych prze-

żyć. Podczas muzycznego spo-

tkania w Piasecznie nie zabrak-

nie takich utworów, jak: „Bal na

Gnojnej”, „Bo to się zwykle tak

zaczyna”, „Bohdan, trzymaj się”,

„Miłość złe humory ma”, „Naj-

więcej witaminy” czy „Chłopcy

radarowcy”.

Bilety w przedsprzedaży będą

dostępne od 2 listopada w cenie

40 złotych. Koncert w Domu Kul-

tury przy ul. Kościuszki 49 odbę-

dzie się w sobotę 21 listopada 

o godz. 18.00.

Giganci polskiej sceny
Bohdan Łazuka,
Andrzej Rosiewicz,
Filip Borowski,
Adam Kałuski wy-
stąpią z koncertem
w Domu Kultury.

Spotkanie muzyczne 
z Katarzyną Groniec

Katarzyna Groniec debiutowała
rolą Anki w musicalu „Metro” 
w Teatrze Dramatycznym w War-
szawie w 1991 r. Szerszej publicz-
ności natomiast dała się poznać
w 1997 r na Festiwalu Piosenki Ak-
torskiej we Wrocławiu, gdzie zo-
stała wyróżniona nagrodą Grand
Prix i Nagrodą Dziennikarzy. Rok
później podczas Festiwalu Mło-
dych Talentów w Poznaniu otrzy-
mała główną nagrodę tego fe-
stiwalu. W kwietniu 2008 r. Kata-
rzyna Groniec otrzymała „Dy-
plom Mistrzostwa im. Aleksandra
Bardiniego” za wybitne osiągnię-
cia artystyczne w dziedzinie pio-
senki aktorskiej.

„ZOO” to tytuł koncertu, 
którego tematem są utwory
Agnieszki Osieckiej, które Kata-
rzyna Groniec prezentuje zgod-
nie z własną wrażliwością ar-
tystyczną. Katarzyna Groniec

występuje wraz z zespołem w
składzie: Łukasz Damrych – kla-
wisze (aranżacja piosenek), To-
masz Pierzchniak – kontrabas,
Łukasz Sobolak – perkusja. Pod-
czas koncertu prezentowane są

takie piosenki, jak: „Wielka woda”,
„Kokaina”, „Dzikuska”, „ZOO”,
„Piosenka o życiu ptasim”.

Niestety bilety na koncert
sprzedały się w ciągu jednego
dnia. Dla naszych Czytelników

przygotowaliśmy jednak prezent.
Spośród pierwszych pięciu osób,
które napiszą do nas, odpowiada-
jąc na pytanie: „Za co lubisz Kata-
rzynę Goniec i czemu to właśnie
ty powinieneś znaleźć się na jej
koncercie?” – wybierzemy autora
najciekawszej odpowiedzi. Zwy-
cięzca otrzyma od nas podwójną
wejściówkę na koncert. Na Pań-
stwa odpowiedzi czekamy do 6 li-
stopada 2015, maile należy kiero-
wać na adres: konkurs@piasecz-
no.eu, podając imię i nazwisko
oraz telefon kontaktowy.

OKŁADKA PŁYTY: CD ℗©
2015 WARNER MUSIC POLAND,
A WARNER MUSIC GROUP COM-
PANY. DVD ℗ MICHAŁ PRAWO-
SUDOWICZ © WARNER MUSIC
POLAND NA LICENCJI MICHAŁA
PRAWOSUDOWICZA.

Więcej informacji na stronie:
www.kulturalni.pl/com.

Rok temu na naszym terenie powstał młodzieżowy klub
piłki ręcznej – dziś w rozgrywkach ligowych dzieci są 
w grupie najlepszych drużyn na Mazowszu

KS Victoria Piaseczno powstał z inicjatywy pani prezes
Elżbiety Lenard w sierpniu 2014 roku. Rolę trenerów pełnią
Zbigniew Matraszek i Dawid Langowski, którzy opiekują się
grupą już ponad 100 dzieci podzielonych na pięć zespołów.
Trzy z nich zostały zgłoszone od Ligi Wojewódzkiej.

Klub funkcjonuje za sprawą trójki osób, które w pełni
poświęcają się temu, aby dzieci z Piaseczna i okolic miały
alternatywę dla piłki nożnej, koszykówki czy sztuk walki. Po-
mimo problemów z dostępem do profesjonalnego miejsca
do trenowania, gdyż grafik hal sportowych jest przepełniony
i zajęcia często prowadzone są jedynie na części sali, bez
charakterystycznych linii półokrągłego pola bramkowego –
zespoły osiągają ponadprzeciętne wyniki. Najlepszym przy-
kładem jest zespół chłopców z rocznika 2003/2004.

KS Victoria Piaseczno to jedna wielka rodzina, która ce-
mentuje się na wspólnych wyjazdach. Klub zdążył już zorgani-
zować trzy obozy sportowe – jeden zimowy w Puławach i dwa
letnie: w Żaganiu i Sypniewie. Przeprowadzone zostały też dwa
jednodniowe turnieje towarzyskie na obiektach GOSiR Pia-
seczno. Poza tym klub bierze udziałw wielu turniejach organi-
zowanych w całej Polsce, m.in. w Ciechanowie, Puławach, Sie-
miatyczach i innych.

KS Victoria Piaseczno prowadzi ciągły nabór do zespołów
wszystkich kategorii wiekowych dzieci w wieku 7–13 lat.

Strona internetowa: ksvictoriapiaseczno.wix.com/pil-
kareczna, Adres e-mail: ksvictoriapiaseczno@gmail.com,
Facebook: www.facebook.com/ksvictoriapiaseczno.

KS Victoria Piaseczno

Zapraszamy na listopadowy koncert tuzów polskiej sceny estradowej

Koncert „ZOO” to piosenki Agnieszki Osieckiej w interpretacji
Katarzyny Groniec                                                               Foto Alex Lua

Katarzyna Groniec, znakomita artystka, wielokrotnie nagradzana i kochana przez
publiczność nie tylko za wybitne umiejętności interpretacyjne, ale także za wdzięk,
ironię, liryzm czy „pazur” sceniczny, wystąpi w piaseczyńskim Domu Kultury 
15 listopada 2015 r.

Urząd Miasta zwraca się do mieszkańców z pytaniem o to,
jak wyobrażają sobie wykorzystywanie Górek Szymona 
w Zalesiu Dolnym           Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Zachęcamy do udziału w sondzie na temat Górek Szymona.
Jak widzicie Państwo ten teren? Czy jesteście za organizacją
imprez sportowych lub kulturalnych w tym miejscu? A może
powinien być to park służący wyłącznie do spacerów i relaksu?

Po rewitalizacji Górek Szymona, uporządkowaniu te-
renu, przygotowaniu ścieżek, małej architektury, placów
zabaw i miejsc piknikowych, pojawia się coraz więcej po-
mysłów na wykorzystywanie tego miejsca. Do Urzędu Mia-
sta wpływają oferty i pomysły organizowania tam imprez
sportowych czy kulturalnych. Nie podlega dyskusji, że teren
ten, jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy, musi być ob-
jęty specjalną ochroną (zwłaszcza wydma), jednak pewne
aktywności są dozwolone. Pierwsze komentarze w Inter-
necie świadczą o tym, że zdania na temat wykorzystania
Górek Szymona są podzielone.

Jeśli chcesz wyrazić swoją opinię na ten temat, utwo-
rzyliśmy specjalny wątek na Facebooku: facebook.com/Re-
witalizacjaPiaseczna.

Jaki charakter
Górek Szymona?

I Piaseczyńskie Szachogranie

W bardzo silnie obsadzonym
turnieju wzięło udział  107. za-
wodników, w tym 17. kobiet.
Średni  ranking  9. rundowe-
go turnieju rozegranego syste-
mem szwajcarskim i zgłoszo-
nego do FIDE  wynosił 1722 pkt.

W kategorii OPEN bezape-
lacyjnie zwyciężył arcymistrz
Bartosz Soćko, wygrywając
wszystkie partie. Kolejne miej-
sca zajęli: Bartłomiej Haberla 
i Marcel Kanarek. Wśród  ko-
biet zwyciężyła arcymistrzyni
Iweta Rajlich, która wyprze-

dziła Annę Gasik i Polę Parol.
Ponadto przyznano nagrody 
w kategoriach rankingowych
oraz  dla najlepszych zawodni-
ków do lat 14 i 18 oraz  w kate-
gorii Senior 65 +.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno  Zdzisław Lis przy-
znał  Nagrodę Specjalną  dla
najlepszego, młodego zawod-
nika z Gminy Piaseczno, którą
zdobył Jan Golecki  z KS „Laura”
Chylice  a Dyrektor Centrum
Kultury w Piasecznie  wyróż-
niła  najlepszego  szachistę  sek-

cji szachowej CK, którym zo-
stał  Ludwik Karzel. 

Nagrody zwycięzcom wrę-
czali Wicestarosta  Arkadiusz
Strzyżewski oraz Przewodni-
czący Ra-dy Miejskiej  Piotr
Obłoza.  

Turniej został zorganizo-
wany przez KS „Laura” Chylice,
Wydział Promocji  Starostwa Po-
wiatowego i Centrum Kultury
w Piasecznie  – Klub Kultury 
w Zalesiu Górnym, przy wspar-
ciu dyrekcji Zespołu Szkół RCKU
w Piasecznie.

Honorowy patronat nad
turniejem objął Starosta Piase-
czyński Wojciech Ołdakowski.

Sędzią  Głównym turnie-
ju była  znakomita szachistka
Agnieszka Brustman, aktual-
nie sędzia międzynarodowy
FIDE, której pomagali: sędzia
Krzysztof Parol i dyrektor tur-
nieju  Dariusz  Różycki. 

Szczegółowe wyniki zma-
gań turniejowych dostępne
są na stronie internetowej
www.chessarbiter.com

as 

W niedzielę 25 października w Zespole Szkół RCKU w Piasecznie rozegrany został tur-
niej szachowy pn. I Piaseczyńskie  Szachogranie.


