
Urodziłem się i wychowałem w Piasecznie. Obserwowałem cha-
otyczny i  nieprzemyślany rozwój naszej gminy. Nie jest mi obo-
jętne jak wygląda miejsce w którym żyjemy. Tu mieszkam z żoną 
i dwójką synów. Chcę by Piaseczno przestało być jedynie sypialnią 
Warszawy i stało się naszym prawdziwym, wygodnym i  lubianym 
domem. Jako zastępca burmistrza starałem się zmieniać Piasecz-
no na lepsze. Modernizacja kolejnych dróg, zintegrowany z Kartą 
Mieszkańca tańszy transport publiczny, rozbudowane szkoły, bo-
iska, Park Miejski, nowe skwery, zieleń, bogata oferta kulturalna, 
sportowa i  rekreacyjna… To wszystko wydarzyło się w  ostatnich 
latach. Wiem od Was, że zauważacie te zmiany. Cieszy mnie to i mo-
tywuje do dalszych działań. Nie unikam trudnych pytań i  jestem 
otwarty na Państwa propozycje – dyskusje nad przyszłością nasze-
go miasta i gminy zawsze były dla mnie inspiracją. 

Przed Piasecznem wiele wyzwań oraz ciekawych projektów : bu-
dowa nowych szkół, Centrum Sportowego wraz z  aquaparkiem, 
hali widowiskowej, Domu Seniora, dalsze ożywianie i  oswajanie 
centrum miasta, pozyskanie nowych terenów pod sport i  rekre-
ację, remont i oddanie mieszkańcom Domu Zośki, Poniatówki, być 
może Pałacu w Parku… piękna wyprawa w przyszłość. 

Jestem do Państwa dyspozycji.

www.putkiewicz.pl  facebook.com/putkiewicz/  kontakt@putkiewicz.pl
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Piaseczno – wygodne miejsce do życia

•  Remont i budowa dróg lokalnych;
•  Ochrona przed ruchem 
 tranzytowym i uspokojenie 
 ruchu na drogach gminnych; 
•  Więcej połączeń kolejowych 
 (SKM – S9 do Piaseczna 
 najpóźniej w 2021 roku, 
 Koleje Mazowieckie) i budowa 
 dodatkowego toru 
 metropolitalnego;
•  Dostępne i bezpłatne autobusy; 
•  Budowa zintegrowanej sieci dróg 
 i stacji rowerowych;
•  Miejsca pracy bliżej domu. 

• Ochrona krajobrazu doliny 
 Jeziorki i lasów chojnowskich;
• Nowe parki i skwery;
• Przyjazna przestrzeń publiczna;
• Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż 
 Jeziorki;
• Poprawa jakości powietrza;
•  odnawialnych 
 źródeł energii.
 

•  Sala teatralno-widowiskowo 
 na terenie stacji Piaseczno 
 Wąskotorowe;
•  Nowy kompleks basenów przy 
 ul. Chyliczkowskiej;
•  Przestrzeń publiczna pełna 
 wydarzeń i atrakcji;
•   zajęć 
 sportowych dla młodzieży 
 i seniorów;
•  Wodny plac zabaw dla dzieci.

•  Budżet obywatelski;
•  Wzmocnienie roli sołtysów i rad 
 sołeckich w zarządzaniu 
 miejscowościami;
•  Centrum Animacji Społecznej 
 jako forum konsultacji otwarte 
 na organizacje pozarządowe 
 i grupy nieformalne;
•  Laboratorium Innowacji 
 Społecznych.

•  Zwiększenie liczby dostępnych 
 miejsc w żłobkach.
•  Centrum Edukacyjno 
 - Multimedialne, szkoła 
 w Julianowie, rozbudowa 
 w Głoskowie i Złotokłosie. 
•  Szkoły i klasy sportowe.
•  Centrum Aktywności Seniorów 
 z domem dziennego pobytu, 
 klubem seniora i siedzibą 
 organizacji senioralnych. 
•  Bon Aktywnego Mieszkańca

•  Program  
 remontu zabytków;
•  „Łapmy stare Piaseczno” wsparcie 
 wydawnictw, wydarzeń 
 i projektów budujących 
 tożsamość naszych miejscowości;
•  Muzeum Miejskie: Stara Plebania, 
 Dom Zośki, Poniatówka jako 
 miejsca spotkań z historią.

# OBYWATELSKIE PIASECZNO
 Decyzje w Waszych rękach

# PRZYJAZNE PIASECZNO
 Od juniora do seniora

# HISTORYCZNE PIASECZNO
 Dbajmy o nasze korzenie

# AKTYWNE PIASECZNO
 Kultura, sport i rekreacja

# ZIELONE PIASECZNO
 Więcej zieleni, mniej zabudowy

# DOSTĘPNE PIASECZNO
 Szybciej w domu

OO

Systematyczna aktualizacja 
miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego

• 
Aktywizacja kolejnych środowisk 
mieszkańców – Rada Kobiet

 
•  

„Pałac Kultury” - rewitalizacja 
budynku dawnej Szkoły 
Gospodarstwa Wiejskiego 
w parku miejskim.  
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Pamiętacie, jak wyglądało Piaseczno 4 lat temu?
Wtedy to Platforma Obywatelska RP złożyła ofertę „Zmieniamy Piaseczno na 

lepsze”, chcąc by w miejsce wielkiej sypialni Warszawy powstało w pełni funkcjo-
nalne miasto, gwarantujące swoim mieszkańcom komfort pracy, wypoczynku, 
kształcenia i wychowywania dzieci.

Czy pamiętacie jeszcze stare autobusy, problemy ze znalezieniem miejsca dla 
dziecka w publicznym przedszkolu, trzecią zmianę w szkołach, zdewastowany 
park i setki wraków na osiedlowych parkingach? Dzisiaj te sprawy to zły sen, któ-
ry nie powinien wrócić. A pamiętacie naszą część Piaseczna bez inwestycji, które 
oznaczyliśmy na mapie?

Stronę przygotowali radni PO RP obecnej Kadencji: Piotr Obłoza, Katarzyna Wypych, Jerzy Mościcki

Szanowni Sąsiedzi!

https://koalicjapiaseczno.pl
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„Biegacz to nie ten, kto szybko biega. To ten, który nie ustaje w walce.”
Marc Buhl.

Motto słuszne również w samorządzie, jak i w pracy na rzecz Mieszkańców. 
Proponuję Państwu – Kontrakt dla Osiedla – tzn. działania, które przyczynią się do rozwoju 

Naszego otoczenia, m.in.:
•  Infrastruktura: remont Al. Róż i ul. Sikorskiego, chodnik przy ul. Łabędziej,
•  Dokończenie zaczętych prac – ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Marusarzówny, ul.  Tukanów, 

ul. Wiśniowa, trakt pieszy nad Perełką,
•  Stacje rowerowe na Naszych osiedlach (w porozumieniu ze Wspólnotami),
•  Dalsze zmiany/prace nad planami miejscowymi, plany dla Mieszkańców,
•  Monitoring miejski w newralgicznych miejscach,
•  Dzienny dom pobytu dla Seniorów (prace rozpoczęte, na miejscu Przedszkola nr 5)
•  Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadarzyńskiej – jako terenu multifunkcjonalnego z usługami, 

przyciągający mieszkańców jak i gości, będący wizytówką dla naszego Miasta,
•  Rozwój infrastruktury sportowej – Centrum Sportu przy Chyliczkowskiej (pływalnia, lodo-

wisko, hala sportowo-widowiskowa) z  rozwiązaniami dla całego terenu (Mazurska, powiązanie 
z traktem nad Perełką, rozwiązania komunikacyjne z drogą krajową nr 79),

•  Również te mniejsze sportowe inwestycje – siłownie zewnętrzne na osiedlach, place zabaw 
•  Inne propozycje … ? z chęcią wysłucham i pomogę.
Jeśli uznacie Państwo, że spełniam Wasze oczekiwania w zakresie pracy na rzecz Miasta i Miesz-

kańców i chcielibyście, abym nadal Was reprezentował i dla Was pracował – proszę, oddajcie na 
mnie swój głos w Wyborach Samorządowych.

Jeśli zdecydujecie Państwo, abym pozostała radną na kolejną kadencję to w dalszym ciągu naj-
ważniejszy będzie dla mnie ciągły kontakt z Państwem i pomoc w rozwiązywaniu Waszych proble-
mów a wiedza i doświadczenie zdobyte przez ostatnie cztery lata pozwolą mi jeszcze skuteczniej 
zabiegać o komfort życia w naszej okolicy. 

Moje priorytety na kolejną kadencję:
•  przebudowa miejskiego targowiska,
•  przebudowa ul. Dworcowej wraz z skrzyżowaniem ulic Jana Pawła II oraz Jarząbka (na mój 

wniosek projekt tej inwestycji jest już na ukończeniu, trwają uzgodnienia w Wodach Polskich oraz 
Ministerstwie Infrastruktury), 

•  przebudowa ulic Jabłoniowej oraz Wiśniowej (trwa opracowywanie koncepcji tych ulic), 
•  budowa łącznika ulic Bema oraz Dworcowej (na mój wniosek jest wykonywany projekt tego 

łącznika),
•  przebudowa ul. Towarowej jako łącznika między ulicą Nadarzyńską oraz Dworcową, tworzącą 

ciąg komunikacyjny z nową ul. Żytnią (gmina czeka tylko na przekazanie stosownych działek od 
PKP; tak samo jest z budową parkingu wielopoziomowego, który powstanie w sąsiedztwie dwor-
ca PKP),

•  w porozumieniu ze wszystkimi wspólnotami mieszkaniowymi chciałabym doprowadzić do 
budowy Traktu nad Perełką, którego fragment od Skweru Kisiela do Parku Miejskiego już istnieje 
a odcinek od Skweru Kisiela do ul. Czajewicza będzie wybudowany na mój wniosek jeszcze w tym 
roku, 

•  wymiana oświetlenia ulic starego typu na lampy typu LED (udało mi się to już na ulicy Bema, 
w październiku nastąpi również wymiana na ulicach Kniaziewicza, Poniatowskiego oraz na Nada-
rzyńskiej),

•  remont i rozbudowa budynku dawnej siedziby OSP w Piasecznie przy ul. Puławskiej, gmina 
posiada już koncepcję nowoczesnej galerii sztuki w tym miejscu,

•  rewitalizacja terenu kolejki wąskotorowej, gdzie planowana jest sala widowiskowa, która 
spełni oczekiwania dużej części mieszkańców Piaseczna, 

•  rewitalizacja terenu przy ul. Nadarzyńskiej zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, jako miej-
sce nawiązujące do historii Piaseczna,

•  z zakresu oświaty chciałabym aby wprowadzone zostały klasy dwujęzyczne oraz sportowe 
już od poziomu czwartych klas, 

•  dofinansowanie przez gminę miejsc w żłobkach dla wszystkich chętnych.

•  Chcę, abyśmy czuli się bezpiecznie, tam, gdzie mieszkamy. W tak ważnej kwestii zainicjuję 
konsultacje obywatelskie. Miejsca niebezpieczne wskazane przez mieszkańców będą objęte moni-
toringiem a patrole policji częstsze, także w nocy. Uważam, że Straż Miejska powinna pracować w na-
szym mieście 24 godziny na dobę i będę o to wnioskował.

•  Nasze dzieci powinny mieć bezpieczne szkoły. Zadbam, aby budynki, które są w złym stanie 
technicznym, zostały  pilnie odremontowane. W pierwszej kolejności doprowadzę do remontu od-
działu szkoły podstawowej nr 5 przy Sikorskiego.

•  Zadbam o bezpieczeństwo na drogach. Poprawimy  stan techniczny dróg, sprawdzimy stan 
oświetlenia i oznakowania przejść na pieszych; wprowadzimy ograniczenie prędkości w mieście, 
tam, gdzie to konieczne.

•  Zadbam o jakość i bezpieczeństwo miejsc publicznych stworzonych z myślą o rekreacji i wy-
poczynku. Zacznę od sprawdzenia wyposażenia placów zabaw dla dzieci i dorosłych i stanu par-
ków i skwerów, tras spacerowych i ścieżek rowerowych. Nowe inwestycje rekreacyjne będą miały 
europejski standard rozwiązań technicznych. Uporządkowanie terenu przy Jarząbka.

•  Wiem, że poprawy wymaga infrastruktura komunikacyjna, aby było bezpieczniej parkować. 
Zadbam o budowę nowych parkingów wokół osiedli oraz w miejscach publicznych, z miejscami 
specjalnie dla niepełnosprawnych.

•  Obiecuje co miesięczny raport z działań Rady Miejskiej. Tak aby Mieszkańcy mieli rzetelną in-
formację co dzieje się w Naszym Mieście.

Moimi priorytetami będą następujące działania: 
•  Budowa nowych miejsc parkingowych przy Dworcu PKP, 
•  Rozwój bezpiecznych dróg rowerowych oraz ścieżek rekreacyjnych – Rowerem do pracy 

i szkoły, 
•  Szersza oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży, m.in. wprowadzenie klas dwujęzycznych, 

bezpieczna ściana wspinaczkowa (zajęcia z instruktorami w ramach wf lub zajęć dodatkowych), 
nowoczesne zajęcia dla dzieci i rodziców z zakresu tzw. kompetencji „miękkich”, 

•  Piaseczyńska Niania – dofinansowanie kosztów zatrudnienia opiekunki do dziecka w wieku 1–3 
w ramach wsparcia rodziców w powrocie do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka,

•  Wsparcie i aktywizacja seniorów, m.in. z udziałem młodych wolontariuszy,
•  Stop dla smogu – podjęcie skutecznych działań w walce z zanieczyszczeniem powietrza w 

Piasecznie w okresie grzewczym, poprzez m.in. większe wsparcie finansowe dla mieszkańców przy 
wymianie pieców,

•  Szerokie konsultacje z mieszkańcami w zakresie planowanych inwestycji w mieście.

Realizując mandat radnego chciałbym:
•  kontynuować działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na piaseczyńskich drogach,
•  dostosować do obowiązujących przepisów sygnalizację świetlną Wojska Polskiego/Kusociń-

skiego w Piasecznie oraz Koralowych Dębów/Pionierów w Zalesiu Górnym,
•  wdrożyć standardy rowerowe dla Miasta i Gminy Piaseczno,
•  wpłynąć na przyśpieszenie rozwoju infrastruktury rowerowej (nowe stacje rowerowe, rozwój 

ciągów rowerowych),
•  zrealizować budowę pasa rowerowego w ciągu ul. Puławskiej – od DK79 do cmentarza,
•  połączyć ścieżką rowerową Warszawę z Piasecznem,
•  mieć bezpośredni wpływ na realizację inwestycji drogowych oraz ich standardy,
•  usprawnić procedurę wprowadzania wykonawcy na teren budowy,
•  usprawnić koordynację inwestycji drogowych,
•  zmodernizować węzeł komunikacyjny ZTM – Dworzec PKP wraz z przylegającym terenem,
•  przejąć na rzecz miasta drogi powiatowe przebiegające przez miasto.

Przyszła kadencja będzie kontynuacją pozytywnych zmian, które zaczęliśmy 4 lata temu. Zmian 
na lepsze!

Miasto i Gmina winny zapewnić w pierwszej kolejności infrastrukturę dotychczasowym miesz-
kańcom.

Interesy deweloperów będą musiały poczekać!
Myślę tu zarówno o inwestycjach drogowych: wybudowanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

ulicy Tukanów, komunalizacja wraz z przebudową ulicy Bocianiej (zgodnie z wolą Wspólnot Miesz-
kaniowych – prace studyjne i pierwsze wydatkowanie na ten cel rozpoczęły się jeszcze latem tego 
roku), w następnym etapie ulicy Pawiej i połączenie z projektowaną na nowym szlaku drogą 721, 
jak również rozwój i modernizacja istniejącej infrastruktury: targowiska miejskiego, domu kultury 
„Strefa kultury” przy Jarząbka 20. Uruchomiony miejski autobus P-1, łączący wszystkie kluczowe 
punkty miasta Piaseczno (od Ptasiego Osiedla przez Dworzec PKP, Centrum Edukacyjno-Multi-
medialne, Targowisko, po szpital i Klub Sportowy) stanie się wzorem transportu ekologicznego. 
A transport miejski wzbogaci się o kolejne stacje rowerowe na Osiedlu Róż i na Ptasim Osiedlu. 

Równolegle powinny być rozwijane instytucje obywatelskie. Oprócz młodzieży i dzieci w na-
szym społeczeństwie przybywa coraz więcej mieszkańców 50+. Piaseczyńska Rada Seniorów to 
jeszcze dzisiaj ciało przedstawicielsko-doradcze dla władz miasta. Już w październiku na Dworcu 
PKP zostanie otwarty Miejski Klub Seniora, placówka, która we współpracy z biblioteką publiczną 
będzie animować czas Seniorom. Kluczowym wyzwaniem nowej kadencji będzie budowa przy 
Szkolnej Dziennego Domu Pobytu Seniora. A  dla najmłodszych mieszkańców młodych Osiedli 
miasto zapewni całodzienną profesjonalną opiekę wzorem komunalizacji miejsc przedszkolnych 
w bieżącej kadencji.

Restrykcyjne przestrzeganie uchwały o „Standardach urbanistycznych” zapewnią miastu upo-
rządkowaną przestrzeń, wolną od rozdartego wysokościowcami horyzontu. A  na ziemi nowe, 
ogólnodostępne miejsca parkingowe przy Dworcu PKP, w rejonie planowanej hali widowiskowej 
przy Nadarzyńskiej ułatwią komunikację samochodową.

•  Likwidacja barier architektonicznych.
•  Przywrócenie nocnej pomocy lekarskiej w Przychodni Rejonowej.
•  Zwiększenie ilości miejsc w żłobkach z dofinansowaniem Gminy
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Nasz kontrakt dla okręgu nr 1. 
● Nowe wyjazdy z osiedla Słowicza, ograniczenie ruchu tranzytowego ● Uporządkowanie okolic dworca PKP ● Więcej drzew i skwerów,  

zadbamy o zieleń! ● Rewitalizacja „starych” osiedli ● Modernizacja dróg: Dworcowa, Jabłoniowa, Wiśniowa ● Parking P&R oraz dodatkowe miejsca  
parkingowe w sąsiedztwie osiedli ● SKM do Warszawy i więcej bezpłatnych autobusów 
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LISTA Nr 4 RADA POWIATU
ZDZISŁAW LIS
Swoje dwunastoletnie doświadczenie 
w samorządzie chciałbym wykorzystać w pracy 
radnego powiatowego. Głównie chciałbym się zająć 
szeroko rozumianą współpracą pomiędzy gminami 
powiatu. Jest wiele wspólnych spraw, które 
powinny być omawiane na Konwencie Burmistrzów. 
Kluczowymi dziedzinami są: zagospodarowanie 
przestrzenne, drogi, komunikacja, szkolnictwo, 
gospodarka odpadami.

WŁODZIMIERZ RASIŃSKI
Jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej, 
samorządowcem od 1996 roku, a obecnie  
przewodniczącym Rady Powiatu 
Piaseczyńskiego. Jestem przekonany, że 
skutecznie zajmę się rozwiązywaniem 
Państwa codziennych problemów, między 
innymi dalszym rozwojem dróg i transportu 
publicznego.

KRZYSZTOF KASPRZYCKI
Prawnik specjalizujący się w prawach osób 
starszych, rzecznik #SenioralnegoPiaseczna, 
inicjator i opiekun Piaseczyńskiej Rady 
Seniorów, autor projektu dofinasowania na 
utworzenie i wyposażenie Miejskiego Klubu 
Seniora, rzecznik budowy domu dziennego 
pobytu, inicjacji polityki senioralnej.

EWA LUBIANIEC
Psycholog, pedagog, społecznik. Założycielka 
Fundacji Pomóż Dorosnąć. W 2011 roku 
odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym 
Krzyżem Zasługi. Jako radna powiatowa 
w latach 2014–2018 skoncentrowana na 
poprawie sytuacji oświaty, wychowania 
i profilaktyki w szkołach, na bezpieczeństwie, 
integracji społecznej i służbie zdrowia. 

WIOLETTA ANNA URBAN
Z wykształcenie psycholog, pedagog, ukończyła 
specjalizację z organizacji pomocy społecznej. 
Prezes UKS 5 Piaseczno, Przewodnicząca Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Piasecznie, 
członek Prezydium Piaseczyńskiego Porozumienia 
Rad Rodziców. W swojej pracy na pierwszym 
miejscu zawsze stawia dobro drugiego człowieka. 
PROBLEMY POKONAMY DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE!

MAŁGORZATA SZCZYCIŃSKA
Z Piasecznem jestem związana od zawsze. 
Doceniam rozwój, widzę braki. Moje 
priorytety: zdrowe ciało i dusza, czyli 
sport i kultura – aktywność zawodowa dla 
kobiet. Radny pracuje na rzecz społeczności 
lokalnej, będę więc słuchać Państwa głosów. 
Działajmy razem! Stawiam na społeczeństwo 
obywatelskie!

JANUSZ JABŁOŃSKI
nieżyciowy nurt wstecznego biegu Polski 
w stronę szybszego efektywnego kursu do 
przodu. 
Po burzy nienawiści nastąpi pogodna aura. 
Głosujcie na Koalicję Obywatelską 
…TWÓJ WYBÓR – WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ…

ANETA PRZYBYLAK
Jestem mieszkanką gminy Piaseczno, matką trójki 
dzieci. Od ponad 11 lat pracuję w samorządzie, 
zajmuję się tematyką budżetu obywatelskiego  
oraz promocją miasta. Moje priorytety:
–  współdecydowanie mieszkańców 

w wydatkowaniu części budżetu powiatu,
– poprawa komunikacji z Warszawą,
–  remont generalny dróg ul. Głównej od Wadexu 

do Bobrowca.

PAWEŁ PŁOSKI
ŻYJMY AKTYWNIE – TAM GDZIE MIESZKAMY
Wieloletni działacz społeczny. 
Wiceprzewodniczący koła Platformy 
Obywatelskiej RP w Piasecznie. Magister 
Zarządzania. Od urodzenia mieszkaniec 
Zalesia Dolnego. Mistrz Świata w Tańcu 
Sportowym Hip Hop. Radny Powiatu 
Piaseczyńskiego IV kadencji.

PIOTR OBŁOZA
Mieszkaniec Piaseczna od urodzenia, lat 47  
mgr inż. budownictwa, studia podyplomowe – 
zarządzanie infrastrukturą sportową 
Praca: Gł. specj. ds. admin. w GOSiR Piaseczno 
Działalność: WOPR, ZHP, PTTK, PCK Hobby: architektura, 
urbanistyka, sport, podróże 
Radny 3 kadencji. Przewodniczący Rady Miejskiej. 
www.piotrobloza.pl

KATARZYNA WYPYCH
Mam 37 lat, wykształcenie wyższe prawnicze, studia 
podyplomowe z zarządzania oświatą, od 2007 r. jestem 
członkiem zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Arkadia, 
radna Gminy Piaseczno obecnej kadencji, przewodnicząca 
Komisji Oświaty, członek Rady Oświatowej.
Zapraszam na www.katarzyna-wypych.pl

DANIEL PUTKIEWICZ
Od 2011 roku wiceburmistrz miasta i gminy Piaseczno.  
Politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.  
Ukończył m.in. podyplomowe studium urbanistyki 
i gospodarki przestrzennej na Politechnice Warszawskiej. 
Samorządowiec, radny powiatu dwóch kadencji. Mieszka 
w Piasecznie z żoną i dwójką synów. Priorytety to drogi 
i transport publiczny, przestrzeń publiczna oraz zieleń 
miejska. Zwolennik innowacyjnych projektów społecznych.

PIOTR SĘDZIAK
Jestem mieszkańcem Piaseczna od 2005 r. Mam żonę 
Annę, syna Franka oraz psa. Jestem kompetentnym 
i dobrze zorganizowanym Menadżerem. Angażuję się 
lokalnie i społecznie – od wielu lat jestem w Zarządzie 
Wspólnoty Mieszkaniowej, od dwóch lat w prezydium 
Rady Rodziców SP5 w Piasecznie. Chętnie wykorzystam 
swoje kompetencje zawodowe do rozwoju Naszego 
Miasta.

IZABELLA GÓRZYŃSKA
Mieszkanka Piaseczna. Z zawodu jestem prawnikiem.  
Mam dwie córki. Przez kilka lat byłam przedstawicielką  
rodziców w Radzie Szkoły, do której uczęszczały moje 
dzieci. Jestem miłośniczką jazdy na rowerze, żeglarstwa 
oraz długich spacerów z psem. Na sercu leży mi jak 
najlepsza edukacja dla naszych dzieci, a także zdrowe 
i przyjazne środowisko do życia. 

JUSTYNA KUCIŃSKA
Mam 33 lata. Jestem mamą dwójki dzieci. Od urodzenia  
mieszkam  w Piasecznie .Cechuje mnie optymizm.  
Wierzę w potrzebę porozumienia. Jako radna będę dążyć  
do usprawnienia systemu edukacji . Priorytetem mojego 
działania będzie pomoc młodzieży w zdobywaniu wiedzy 
i w poszerzaniu ich horyzontów myślenia.

MICHAŁ BARAN
Lat 39. Żonaty. Dwoje dzieci. Inżynier Politechniki 
Warszawskiej na Wydziale Transportu. Mieszkaniec Gminy 
Piaseczno. Od 11 lat pracownik samorządowy w obszarze 
infrastruktury drogowej w m.st. Warszawa. Moją 
odskocznią od codzienności są góry i sport. 
Facebook: Absurdy drogowe powiat piaseczyński.

JERZY MOŚCICKI
Lat 50, wykształcenie wyższe (MBA). Szczęśliwy mąż 
i ojciec. Licencjonowany zarządca nieruchomości, mieszka 
i pracuje w Piasecznie. Od 10 lat członek PO RP, w ostatniej 
kadencji radny miasta i gminy Piaseczno. Zarówno 
zawodowo, jak i społecznie związany z „Ptasim Osiedlem” 
i Osiedlem Róż. Za cel swojej działalności stawia rozwój 
funkcji komunalnych na nowych obszarach miasta.
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OKRĘG nr 1
RADA MIEJSKA




