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Na gali kickboxingu 28 lu-
tego pożegnamy Mariusza
Niziołka, zawodowego Mi-
strza Świata. Walką wieczoru
będzie starcie Doroty Go-
dziny z Gabrielą Bednarowicz

*str. 8

Sesja Rady Miejskiej

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

www.piaseczno.eu

Bitwa w Piasecznie

Prace rozbiórkowe budynków przy
ul. Nadarzyńskiej 4, 6 i 8 rozpoczną
się 25 lutego i potrwają do 11 marca
2015 r. Z powodów bezpieczeństwa,
ulica będzie zamknięta dla ruchu
pojazdów na odcinku od ul. Ko-
ściuszki do ul. Czajewicza. 

Rozbiórki przy ulicy
Nadarzyńskiej

Pieniądz wraca jak bumerang

Szwedzkie reminiscencje
Grupa pracowników oświaty odwiedziła
partnerską, szwedzką gminę Upplands
Väsby, w ramach projektu finansowanego
przez Unię Europejską. str. 7

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej                           str. 2
Ogłoszenie architektoniczne str. 3

Prywatne 

też publiczne
W połowie lutego piaseczyńscy radni

zdecydowali o upublicznieniu jedena-

stu prywatnych przedszkoli oraz jednej

szkoły podstawowej na terenie gminy

Piaseczno. str. 4

Zaawansowanie zadań
inwestycyjnych
Zapraszamy do zapoznania się z postę-
pami przy realizacji gminnych zadań in-
westycyjnych.                                             str. 3

Lodowisko 
pod dachem
Do końca marca można się ślizgać na za-
daszonym lodowisku, które urucho-
mione zostało na stadionie miejskim
przy ul. 1 Maja 16. str. 5

Budżet gminy na 2015 rok
30 stycznia Rada Miejska przyjęła budżet gminy na 2015 rok. Za uchwałą głosowało 
21 radnych, tylko jeden głos był przeciw. Czytaj str. 2.

Pomóżmy rozwijać się 

naszej gminie

– Korzystając z publicznego trans-
portu, wysyłając dzieci do szkoły, narzeka-
jąc na brak chodnika czy przyzwoitej drogi,
pamiętajmy, że jakość usług i ilość nowych
inwestycji uzależniona jest od dochodów
gminy, a te w przeważającej mierze pocho-
dzą z udziału w podatkach od osób fizycz-
nych i prawnych. Zamożność naszej gminy
uzależniona jest więc od zamożności
mieszkańców i ich rzetelności w płaceniu
podatków – wyjaśnia Burmistrz Miasta 
i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis.

To proste, wystarczy ZAP-3

Dzięki zmianie przepisów nie ma już
konieczności bycia zameldowanym, aby
płacić podatki w miejscu zamieszkania.
Wypełniając PIT, wystarczy wskazać jako
miejsce zamieszkania gminę Piaseczno
oraz dołączyć wypełniony formularz ak-
tualizacyjny ZAP-3.

Na co idą Twoje pieniądze?

Na stronie www.piaseczno.nacoida-
mojepieniadze.pl można sprawdzić, jak
pieniądze z naszych podatków wyda-
wane są przez gminę Piaseczno.

– Program, który jest swego rodzaju
kalkulatorem mieszkańca, pokazuje, w ja-
kim stopniu poszczególny podatnik przy-
czynia się do rozwoju swojej gminy, płacąc
w niej podatki. Z drugiej strony jest to na-
rzędzie, które każdemu pozwala ocenić 
i wyrobić sobie zdanie, czy podział wy-
datków na konkretne dziedziny i zadania
realizowane przez samorząd jest zgodny
z jego oczekiwaniami – mówi Łukasz Wy-
leziński, kierownik Biura Promocji i Infor-
macji Gminy Piaseczno. – Właśnie wpro-
wadzamy do programu dane z budżetu
na 2015 rok i wkrótce będzie można po-
równać wydatki tegoroczne z ubiegło-
rocznymi – dodaje.

Symulator internetowy jest oczywi-
ście narzędziem poglądowym, odnosi się
wyłącznie do podatku dochodowego od
osób fizycznych, a poszczególne wyniki
mogą delikatnie różnić się od stanu fak-
tycznego, bo różne mogą być chociażby
koszty uzyskania przychodu. Wyniki są
też zaokrąglane. Program uwzględnia
progi podatkowe, ale nie bierze pod uwagę
odliczeń czy sytuacji, w której małżonko-
wie rozliczają się wspólnie. Dlatego wy-
generowanych kwot nie należy przyjmo-
wać dosłownie, a jedynie orientacyjnie.

Koncert Dezertera

Udział w podatku od osób fizycznych i osób prawnych to główny dochód gminy. Ponad 37% 
z podatku płaconego przez mieszkańców wraca do gminy i w prosty sposób przekłada się na
realizację potrzebnych usług i inwestycji.

Legenda polskiego punk rocka zagra 20
marca w piaseczyńskim domu kultury. 
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W tym roku radni stanęli przed
nie lada wyzwaniem, gdyż
większość z nich w ciągu
dwóch miesięcy musiała wdro-
żyć się w założenia strategicz-
nego dokumentu finansowego
gminy, który przygotowywa-
ny był pod koniec ubiegłej ka-
dencji. W efekcie na przełomie
grudnia i stycznia trwały in-
tensywne spotkania i prace 
w komisjach problemowych,
które zgłaszały burmistrzowi
swoje uwagi.

Budżet kontynuacji

Plan finansowy gminy na
2015 rok jest efektem kontynu-
acji nie tylko prac poprzedniej
Rady przez nowych radnych,
ale też wielu ubiegłorocznych
zadań i założeń, które teraz są
na ukończeniu lub właśnie są
wdrażane. – Nie możemy teraz
spowolnić pewnych działań,
których efekty są już wi-
doczne, dodatkowo nowe usta-
wodawstwo nałożyło na gmi-
nę kolejne, kosztowne zadania
własne, stąd przyjęty przez
nas wysoki ale bezpieczny de-
ficyt budżetowy – tłumaczy

burmistrz Zdzisław Lis. Mowa
m.in. o nowych przepisach
oświatowych, zgodnie z któ-
rymi od tego roku gmina musi
zapewnić opiekę przedszkolną
wszystkim czterolatkom. Wy-
datki na oświatę mają osiąg-
nąć w tym roku już 170 mln zł.
Gmina nie spowalnia również
w swoich inwestycjach, na
które planuje wydać ponad 52
mln zł, choć przed popraw-
kami radnych kwota ta była o
10 mln zł wyższa. Na ukończe-
niu są m.in. rozbudowywane
zespoły szkół w Józefosławiu 
i Zalesiu Górnym, a wkrótce 
w decydującą fazę wejdzie re-
mont dworca PKP czy przebu-
dowywane główne arterie, jak
ulice Mleczarska i Julianowska.
Przed nami też kilka nowych
kluczowych inwestycji, takich
jak budowa Centrum Eduka-
cyjno-Multimedialnego, prze-
budowa skweru Kisiela czy od-
danie do użytku parku w Józe-
fosławiu.

Podatki bez zmian

Wydatki gminy na 2015
rok zaplanowane zostały w kwo-

cie 351,6 mln zł, zaś dochody –
309,6 mln zł. Deficyt budże-
towy wyniesie więc blisko 42
mln zł i zostanie sfinansowany
przychodami z wolnych środ-
ków w kwocie 6,8 mln zł, kre-
dytów i pożyczek w wysokości
1,6 mln zł oraz emisji papie-
rów wartościowych w kwocie
33,5 mln zł.

Warto zauważyć, że gmina
Piaseczno swoje zadania bę-
dzie realizować, nie podnosząc
– już trzeci rok z rzędu – sta-
wek podatków lokalnych, po-
zostawiając je na poziomie 
z 2012 roku. Niezmienione po-
zostają też stawki za odbiór
odpadów komunalnych. – Za-
uważamy efekt ubożenia spo-
łeczeństwa poprzez malejące
dochody z podatku od osób fi-
zycznych, do tego dochodzą
zawirowania na rynkach kre-
dytowych, nie chcemy więc
przerzucać rosnących kosztów
budżetowych bezpośrednio na
mieszkańców – mówi bur-
mistrz Zdzisław Lis. Odzwier-
ciedleniem tego stanu rzeczy
jest też malejące „janosikowe”.
W tym roku gmina Piaseczno
do budżetu państwa odprowa-
dzi jedynie 2 mln zł, które za-
silą rezerwę celową na bied-
niejsze obszary kraju.

Inwestycje na poziomie

ubiegłorocznym

Wydatki na inwestycje 
w kwocie 52,2 mln zł praktycz-
nie utrzymane zostały na ubie-
głorocznym poziomie. Do tej
kwoty należy dodać 7,7 mln zł
przeznaczone na remonty, 
w większości dróg, 7 mln zł na
zakupy inwestycyjne, głównie
wykupy działek pod drogi i in-
westycje, oraz 1,5 mln zł prze-
kazane na inwestycje powia-
towe. Jeśli do tego dołożymy
10,4 mln zł zaplanowane na
rozwój sytemu wodociągów 
i kanalizacji przez gminną
spółkę PWiK oraz środki bę-
dące w dyspozycji wydziału
utrzymania terenów publicz-

nych z przeznaczeniem na
nowe tereny zielone i place za-
baw – to da nam to kwotę po-
nad 80 mln zł przeznaczaną w
2015 roku na zadania inwesty-
cyjno-remontowe.

Najważniejsze zadania

Niezmiennie priorytetem
pozostają zadania oświatowe
oraz inwestycje drogowe. Na
oświatę gmina przeznaczy 
w 2015 roku 170 mln zł. To nie
tylko wydatki bieżące, ale też
kilka sztandarowych inwesty-
cji. Na dokończenie rozbudowy-
wanej szkoły w Zalesiu Górnym
przewidziano 5,8 mln zł, zaś bę-
dącej na ukończeniu rozbu-
dowy szkoły w Józefosławiu –
9,3 mln zł. Rozpocznie się z ko-
lei rozbudowa szkoły i budowa
sali gimnastycznej w Zalesiu
Dolnym. Całość inwestycji po-
chłonie ponad 10 mln zł, z czego
w tegorocznym budżecie prze-
widziano 3 mln zł. Tyle samo
zarezerwowano na rozpoczęcie
budowy Centrum Edukacyjno-
-Multimedialnego w centrum
Piaseczna. Ta inwestycja, która
będzie kontynuowana w 2016
roku, ma kosztować ponad 27
mln zł. Do większych inwestycji
oświatowych zaliczyć też moż-
na rozbudowę szkoły w Jazga-

rzewie, na którą w tym roku
przeznaczono 1,3 mln zł.

Na budowę i remonty dróg
przewidziano w tym roku łącz-
nie prawie 25 mln zł. Już rozpo-
częły się największe wielomi-
lionowe realizacje, czyli prze-
budowa ul. Mleczarskiej, ul. Ju-
lianowskiej i al. Wilanowskiej.
W tym roku zacznie się bu-
dowa odcinka ul. Wilanowskiej
w Józefosławiu, jest też szansa
na rozpoczęcie przebudowy ul.
Geodetów. Poza tym w budże-
cie zapisanych jest kilkadziesiąt
mniejszych ulic przeznaczo-
nych do remontu lub całkowi-
tej przebudowy. Rewitalizacji
poddany zostanie skwer Kisiela
wraz z przebudową Kanału Pia-
seczyńskiego, co pochłonie bli-
sko 3 mln zł. Za kwotę 2,8 mln
zł zostanie dokończony remont
dworca PKP oraz zostanie od-
dana do użytku nowa strażnica
OSP przy ul. Dworcowej. W bu-
dżecie zabezpieczone zostały
też środki na przygotowanie
parku w Józefosławiu, oświe-
tlenie kilkunastu ulic na tere-
nie gminy oraz budowę bieżni
lekkoatletycznej na stadionie
miejskim.

Stale poprawia się obsługa
komunikacyjna, na lokalny
transport zbiorowy w ramach
wspólnego biletu ZTM samo-
rząd przeznaczy w 2015 roku
prawie 9 mln zł. Poza tym
gmina wyodrębniła 830 tys. zł
na zadania realizowane w ra-
mach funduszy sołeckich, 2,5
mln zł na dotacje dla klubów
sportowych oraz 445 tys. zł na
zadania realizowane przez or-
ganizacje pozarządowe.

Inwestycje 

wodno-kanalizacyjne

Inwestycje wykonywane
w imieniu gminy przez Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Piasecznie pochłoną
w tym roku 10,4 mln złotych.

Spółka planuje w bieżącym
roku poniesienie dużych nakła-
dów inwestycyjno-remonto-

wych na całą posiadaną infra-
strukturę. W poszczególnych
segmentach działalności będzie
się to kształtowało następująco.
Na oczyszczanie ścieków sani-
tarnych i kanalizację sanitarną
przeznaczone zostały 3 mln zło-
tych, w tym planowane są: za-
kończenie budowy sieci kanali-
zacyjnej w miejscowościach
Głosków i Baszkówka, zakończe-
nie projektowania i realizacja ko-
lektora przerzutowego ścieków
z obszaru południowo-zachod-
niej części aglomeracji piase-
czyńskiej, zakończenie projek-
towania budowy sieci kana-
lizacyjnej dla miejscowości Pi-
lawa, Orzeszyn oraz Chojnów,
kontynuacja projektowania ka-
nalizacji dla miejscowości Ru-
nów, Złotokłos, Wólka Pracka, 
a także działania remontowe na
poszczególnych oczyszczalniach
ścieków w celu dotrzymania
wymagań ochrony środowiska.

Niemal 1,4 mln złotych za-
planowane zostało na dział
oczyszczania ścieków desz-
czowych i kanalizację desz-
czową. Największa część tej
kwoty zostanie wykorzysta-
na na odwodnienie ul. Mle-
czarskiej w Piasecznie. Projekt
ten w całości jest realizowany
przez gminę Piaseczno, a w za-
kresie wodno-kanalizacyjnym
jest finansowany przez PWiK
Piaseczno.

Równie ważną pozycją bu-
dżetową jest produkcja i dys-
trybucja wody, na którą pla-
nuje się przeznaczyć 6 mln
złotych. W tej kwocie zawie-
rają się: wybudowanie stacji
uzdatniania wody w Piasecz-
nie, modernizacja i rozbudowa
stacji uzdatniania wody w Zło-
tokłosie, Bobrowcu i Wólce Ko-
zodawskiej, projekt pompowni
strefowej ze zbiornikami re-
tencyjnymi „Pólko”, a także
prace projektowe i budowlane
związane z rozbudową sieci
wodociągowej. Powyższe dzia-
łania w miarę potrzeb będą na
bieżąco modyfikowane.           *
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Budżet gminy Piaseczno na 2015 rok

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 4  30 stycznia 2015 r.

Na początku sesji odbyło się kilka uroczystości. Medale z okazji
50-lecia pożycia małżeńskiego z rąk burmistrza oraz prze-
wodniczącego Rady otrzymało dziewięć par: państwo Elżbieta
i Eugeniusz Cierpiołowie, Wanda i Cezary Dalewscy, Liliana 
i Wojciech Herubinowie, Irena i Stanisław Jastrzębscy, Ewa 
i Andrzej Szewczykowie, Henryka i Jerzy Wiśniakowscy, Sta-
nisława i Antoni Zalesko, Halina i Kazimierz Maciejak oraz Bar-
bara i Lech Rajewscy.

Podziękowania za wspieranie Klubu Seniora w Jastrzębiu
otrzymali państwo Maria i Janusz Mirkowscy. Burmistrz, radni
i zgromadzeni goście pożegnali odchodzącą na emeryturę
dyrektor piaseczyńskiego Centrum Kultury, panią Ewę Dudek.
Nagrodzono również szachistów: panią Monikę Soćko za zdo-
bycie po raz ósmy złotego medalu i tytułu Mistrzyni Polski 
w szachach błyskawicznych oraz pana Macieja Nurkiewicza za
ogromne zaangażowanie w pracę trenerską.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji sprawozdanie 
z pracy za okres między sesjami Rady przedstawił jej prze-
wodniczący Piotr Obłoza. Następnie radni oraz obecni na sali
sołtysi zgłaszali wnioski i interpelacje. Po wysłuchaniu spra-
wozdania z bieżącej sytuacji finansowej gminy przystąpiono
do uchwalania budżetu na 2015 rok.

Radni zapoznali się z opiniami Komisji Finansów oraz Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu uchwały oraz moż-
liwości sfinansowania planowanego deficytu. Komisja Finansów,
po uwzględnieniu jej poprawek, zaopiniowała projekt budżetu
pozytywnie. Pozytywna, choć z uwagami, była też opinia RIO.

Następnie Rada głosowała wniosek do projektu budżetu 
o przesunięciu 50 tys. zł na remont mostka na Kanale Piase-
czyńskim z zadania zakup tłucznia dla sołectw. Wniosek nie
uzyskał wymaganej większości.

Zaraz potem swoje opinie dotyczące projektu uchwały bu-
dżetowej przedstawiły poszczególne komisje problemowe.
Wszystkie zaopiniowały projekt pozytywnie.

Ostatecznie, stosunkiem głosów 21 za, 1 przeciw, radni
uchwalili budżet gminy na 2015 rok.

Po wysłuchaniu opinii RIO Rada uchwaliła Wieloletnią Pro-
gnozę Finansową Gminy Piaseczno na lata 2015–2025.

W dalszej części obrad radni określili zasady udzielania do-
tacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji 
w Piasecznie.

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

30 stycznia Rada Miejska przyjęła budżet gminy na 2015 rok. Za uchwałą głosowało 21 radnych, tylko jeden głos był przeciw.

tyle zadań inwe-
stycyjnych wpi-

sanych jest do
budżetu gminy

Piaseczno 
na 2015 rok.
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Budownictwo 

kubaturowe

• Dworzec PKP – trwają roboty
budowlane i instalacyjne we-
wnętrzne w budynku.
• Koncepcja budowy parkingu
wielopoziomowego w Piasecz-
nie – opracowano koncepcję na
cztery lokalizacje, w najbliż-
szym czasie radnym zostaną
przedstawione koncepcje celem
ich omówienia i uzgodnienia.
• Budynki mieszkalne w Bą-
kówce przy ul. Lipowej – bu-
dowa dwóch budynków została
zakończona, uzyskano pozwo-
lenie na użytkowanie; budynki
są zasiedlane.
• Projekt wymiany pokrycia da-
chu budynku przy ul. Sierakow-
skiego 11 (obiekt mieszkalny 
z częścią przedszkolną) – opra-
cowano projekt budowlany oraz
uzyskano pozwolenie na bu-
dowę; trwa przygotowywanie
procedury przetargowej na wy-
łonienie wykonawcy robót.
• OSP Bobrowiec – trwa opraco-
wywanie projektu adaptacji po-
mieszczeń poddasza.
• OSP Piaseczno – wykonano
stan surowy otwarty budynku.
• OSP Jazgarzew – zakończono
prace stanu surowego zamknię-
tego; rozstrzygnięto przetarg
na II etap przebudowy; wpro-
wadzono wykonawcę na bu-
dowę; termin zakończenia prac:
lipiec 2015.
• Szkoła Podstawowa w Zalesiu
Górnym – uzyskano pozwole-
nie na użytkowanie skrzydła 
i łącznika szkoły bez sali gimna-
stycznej; wykonawca przystę-
puje do remontu istniejącego
skrzydła.
• Zespół Szkół w Józefosławiu –
trwają prace instalacyjne, wy-

kończeniowe: układanie glazur,
terakot i montaż ślusarki we-
wnętrznej; przewidywany ter-
min montażu dachu nad salą
gimnastyczną: luty/marzec 2015.
• Centrum Edukacyjno-Multi-
medialne – trwa opracowywa-
nie dokumentacji; aktualnie
biuro projektów wprowadza po-
prawki do wykonanego pro-
jektu budowlanego (I etap do-
kumentacji) po weryfikacji
przez inspektorów gminnych;
planowany termin umowny
uzyskania pozwolenia na bu-
dowę: 13.04.2015.
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Za-
lesiu Dolnym – opracowano pro-
jekt budowlany; dnia 27.01.2015
złożono wniosek o pozwolenie
na budowę.
• Zespół Szkół Publicznych w Ja-
zgarzewie, projekt i rozbudowa
– projektowanie zostało zakoń-
czone; wydana jest decyzja po-
zwolenia na budowę dwóch kon-
dygnacji dobudowywanej części
obiektu; obecnie trwa procedura
przetargowa wyłonienia wyko-
nawcy robót z uwzględnieniem
doprojektowania i budowy trze-
ciej kondygnacji dobudowywa-
nej części obiektu.
• Szkoła Podstawowa w Głosko-
wie, projekt i budowa placu za-
baw – zakończono inwestycję 
i oddano plac zabaw do użytku.
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pia-
secznie, al. Kasztanów, projekt i
budowa placu zabaw – zakoń-
czono inwestycję i oddano plac
zabaw do użytku.
• Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Piasecznie, al. Kasztanów,
modernizacja dachu nad głów-
nym budynkiem szkoły – mo-
dernizacja dachu została za-
kończona.

• Przedszkole przy ul. Księcia Jó-
zefa – zakończono wykonywa-
nie wszystkich robót; przed-
szkole zostało przekazane do
użytkowania.
• Świetlica w Runowie – uzy-
skano pozwolenie na użytko-
wanie.
• Budynek socjalno-usługowy
przy skate parku – trwają roboty
wykończeniowe w budynku;
wykonawca przygotowuje ma-
teriały związane z wystąpie-
niem o uzyskanie pozwolenia
na użytkowanie.
• Stadion Miejski w Piasecznie,
budowa bieżni lekkoatletycznej
– podpisano umowę z wyko-
nawcą robót.

Budowa dróg

• Ul. Julianowska – budowa
chodników i ścieżek rowero-
wych; w 2014 r. ukończono bu-
dowę etapu 5 – od ul. Okulic-
kiego do ul. Przesmyckiego 
w Piasecznie; Starostwo w Ży-
rardowie wydało decyzję ZRID
na budowę etapu III; Starosta
Piaseczyński wydał decyzję
ZRID dla etapów I, II, IV; trwają
prace drogowe dla etapów I, II,
III i IV; przejmowane są działki
wydzielone dla inwestycji,
przestawiane są ogrodzenia;
trwają prace związane z prze-
budową sieci teletechnicznych
i energetycznych; przygotowy-
wane są dokumenty do zlece-
nia aktualizacji dokumentacji
skrzyżowania ul. Julianowskiej
z ul. Cyraneczki; opracowy-
wany jest projekt przejścia
przez ul. Okulickiego; na wnio-
sek mieszkańców dotyczący za-
wężenia pasa drogowego jest
opracowywany zamienny pro-
jekt ul. Julianowskiej po pół-

nocno-wschodniej stronie skrzy-
żowania z ul. Cyraneczki.
• Al. Wilanowska w Zalesiu Dol-
nym – Starosta Piaseczyński 
w dniu 23.06.2014 wydał decy-
zję ZRID i nadał jej rygor natych-
miastowej wykonalności; wyko-
nano większość prac na odcinku
od ul. Wiejskiej do ul. Sosnowej;
trwają prace związane z prze-
budową sieci teletechnicznych i
energetycznych oraz budową
przepompowni wód deszczo-
wych; opracowywana jest do-
kumentacja zamienna dla od-
cinka od ul. Parkowej do ul.
Głogowej.
• Ul. Mleczarska w Piasecznie –
na odcinku od ul. Okulickiego do
skrzyżowania z ul. Raszyńską dł.
1090 m i fragment ul. Energe-
tycznej – Wojewoda Mazowiecki
decyzją Nr 278/II/2014 z dnia
10.07.2014 utrzymał w mocy de-
cyzję ZRID Starosty Piaseczyń-
skiego; po podpisaniu umowy 
z wykonawcą roboty trwają.
• Projekt przebudowy ulic: Pół-
nocnej od Przemysłowej do
Głównej, Świerkowej od Bo-
browieckiej do Północnej, Bo-
rowej od Gwalberta do Głów-
nej oraz parkingu przy ZSP 
w Piasecznie i ul. Głównej w Bo-
browcu od Bobrowieckiej do
Mazowieckiej wraz z odwod-
nieniem jest opracowywany
zgodnie z uzgodnioną koncep-
cją; biuro projektów przygoto-
wuje opracowany projekt do
uzgodnień z ZUD łącznie z Za-
kładem Energetycznym, który
planuje skablowanie istnieją-
cej linii napowietrznej.
• Podpisano umowę na opraco-
wanie projektu przebudowy
ulic Krótkiej i Olchowej oraz
fragmentu ul. Ogrodowej.

• Przebudowa ul. Wilanowskiej
w Józefosławiu od ul. Dział-
kowej do ul. Uroczej – projekt
jest opracowywany zgodnie 
z uzgodnioną koncepcją.
• Koncepcja na opracowanie
projektu obsługi komunikacyj-
nej działek w rejonie skrzyżo-
wania ul. Puławskiej i Ener-
getycznej wraz z projektem za-
gospodarowania terenu wokół
budynków mieszkalnych zo-
stała zaprezentowana przedsta-
wicielom wspólnot mieszkanio-
wych bloków przy ul. Puław-
skiej 44, 44A, 44B, 44C; aktual-
nie jest opracowywany projekt.
• Ul. Jesionowa w Zalesiu Gór-
nym – koncepcja na opracowa-
nie projektu chodnika wraz 
z odwodnieniem i odtworze-
niem nawierzchni jezdni zo-
stała zaprezentowana przedsta-
wicielom mieszkańców i aktu-
alnie jest opracowywany pro-
jekt; gmina załatwia sprawy
związane z regulacją stanu
prawnego gruntu, na którym
jest zlokalizowana ulica.
• Podpisano umowę na opra-
cowanie projektu budowy ul.
Szpitalnej od ul. Sienkiewicza do
ul. 2KDD, ul. 2 KDD na odcinku
od ul. Szpitalnej do ul. Mickie-
wicza wraz ze skrzyżowaniem
i dalej do al. Kalin; opracowana
została koncepcja.
• Projekt budowy ciągu pieszo-
-rowerowego na przedłużeniu
ul. Kombatantów od planowa-
nej ul. Cyraneczki do ul. Dział-
kowej w Józefosławiu jest opra-
cowywany zgodnie z opraco-
waną koncepcją.
• Koncepcja ul. Ptaków Leśnych
w Jastrzębiu została opraco-
wana i przedstawiona miesz-
kańcom.

• Zawarto umowę na opraco-
wanie projektu budowy ul.
Żytniej na odcinku od ul. Ja-
rząbka do ul. Nadarzyńskiej 
w Piasecznie; opracowana zo-
stała koncepcja.
• Zawarto umowę na opracowa-
nie wielobranżowego projektu
budowy ul. Śląskiej w Piasecz-
nie; opracowana została kon-
cepcja.
• Podpisano umowę na wyko-
nanie projektu skrzyżowania ul.
Rybnej z ul. Gościniec, Wola
Gołkowska/Robercin; opraco-
wana została koncepcja.
• Przedstawiono mieszkańcom
opracowaną koncepcję przebu-
dowy ulic: Berberysowej i Iry-
sów w Piasecznie oraz ul. We-
nus w Józefosławiu.
• Podpisano umowę na opraco-
wanie projektu wielobranżo-
wego ul. Geodetów i fragmentu
ul. Energetycznej.
• Ul. Saperów od ul. Towarowej
do ul. Dworcowej – otwarto
oferty przetargowe i trwa pro-
ces ich sprawdzania.

Roboty odwodnieniowe

• Wykonywany będzie dalszy
odcinek odwodnienia ulic Oręż-
nej i Zaleśnej w Piasecznie.
• Trwają prace konserwacyjne 
i przeglądy instalacji odwodnie-
niowej.

Oświetlenie ulic

• Został opracowany projekt na
budowę oświetlenia na ul. Po-
lnej w Henrykowie Uroczu,
fragmentów ul. Sarmackiej i ul.
Borkowej w Głoskowie Wsi, ul.
Gościniec Warecki w Nowin-
kach oraz ul. Świerszcza w Ja-
strzębiu.

*

Zaawansowanie zadań inwestycyjnych

Poniżej przedstawiamy za-
rys najważniejszych spraw 
i problemów, którymi bur-
mistrz i kierownictwo zaj-
mowali się od 22 grudnia
2014 r. do 30 stycznia 2015 r.

Burmistrz ogłosił 

przetargi na:

• realizację talonów wydawa-
nych przez MGOPS na zakup
artykułów spożywczych i czy-
stościowych pierwszej po-
trzeby jako pomoc rzeczowa
podopiecznym OPS z terenu
miasta i gminy Piaseczno;
• oznakowanie poziome i pio-
nowe na terenie gminy Pia-
seczno oraz budowę progów
zwalniających;
• dostawę materiałów eks-
ploatacyjnych do drukarek

komputerowych, kseroko-
piarek, faksów oraz dostawę
papieru;
• rekonstrukcję pomieszczeń
kuchni wraz z zapleczem
oraz jadalni w budynku Gim-
nazjum Nr 2 w Piasecznie;
• remonty bieżące dróg gmin-
nych o nawierzchniach bitu-
micznych.

Burmistrz zatwierdził

przetargi na:

• przebudowę budynku OSP 
w Jazgarzewie przy ul. Głów-
nej 31, wykonawcą została:
Grupa MC Sp. z o.o., za cenę
848 155,00 zł;
• dostawę żywności dla Ze-
społu Szkół Publicznych w Jó-
zefosławiu:
Część 1 – wykonawca: SUBUN
Zakład Rozbioru i Przetwór-
stwa Mięsa G. Buczek, R. Surała
Sp. j., za cenę 105 400,05 zł,
Część 2 – wykonawca: ALVIT
Wyroby Garmażeryjne, za ce-
nę 56 938,72 zł,
Część 3 – wykonawca: Firma
Handlowo-Usługowa „SOLO”
Paweł Krawczyk, za cenę 141
223,76 zł,
Część 4 – wykonawca: P.H. ESTA
Marcin Bukowski, za cenę 
129 096,80 zł,

Część 5 – wykonawca: MA-
RYWILSKA Sp. z o.o., za cenę
22 121,40 zł,
Część 6 – wykonawca: MAG
DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., za
cenę 74 475,45 zł.

W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi spra-
wami, m.in. odbyły się nastę-
pujące spotkania i wydarze-
nia z udziałem burmistrza:
7 stycznia
– udział w konferencji „Środa
z Funduszami dla Jednostek
Samorządu Terytorialnego”
w Mazowieckiej Jednostce
Wdrażania Programów Unij-
nych w Warszawie;
8 stycznia
– udział w prezentacji na te-
mat pozyskiwania środków
unijnych;
13 stycznia
– udział w uroczystościach
pogrzebowych śp. Dariusza
Bruszewskiego, dyrektora
ZSP w Jazgarzewie;
15 stycznia
– spotkanie z Radą Sołecką
Zalesia Górnego w sprawie
przeznaczenia budynku po
gimnazjum;
16 stycznia
– spotkanie z przedstawicie-
lami gmin Grójec i Błędów 

w sprawie Piaseczyńsko-Gró-
jeckiej Kolei Wąskotorowej;
21 stycznia
– spotkanie z przedstawicie-
lami gminy Krasno w sprawie
Piaseczyńsko-Grójeckiej Ko-
lei Wąskotorowej,
– spotkanie z Kazimierzem Jań-
czukiem, burmistrzem Kon-
stancina-Jeziorny, w sprawie
wspólnych inwestycji;
27 stycznia
– udział w spotkaniu dotyczą-
cym omówienia projektu stra-
tegii oświatowej;
28 stycznia
– spotkanie z Wojciechem Oł-
dakowskim, starostą powiatu
piaseczyńskiego, w sprawie
wspólnych inwestycji.

Burmistrz na bieżąco organi-
zował posiedzenia kierownic-
twa urzędu, na których oma-
wiane były bieżące sprawy
gminy, współpracował z orga-
nami Rady Miejskiej oraz brał
udział w posiedzeniach komisji
Rady Miejskiej.

Burmistrz przyjmuje 
interesantów 

w każdy poniedziałek 
po uprzednim umówieniu

spotkania. Tel.: 22 701 75 88.

Sprawozdanie z pracy burmistrza

od 22 grudnia 2014 r. do 30 stycznia 2015 r.
Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27.03.2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. DzU z 2012 r.,
poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. DzU z 2013 r., poz. 1235
z późn. zm.) oraz uchwały Nr 927/XXXIII/2013 z dnia 17.04.2013 r., za-

wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
Piaseczna dla obszaru obejmującego działki oznaczone nr ewid.

19/1, 19/2, 19/3 i 20 z obrębu 44, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 2 marca 2015 do 13 kwietnia 2015 r. 
w pokoju nr 32, Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, w godz. od 9.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwią-
zaniami odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno w dniu 9 marca 2015 r. o godz. 10.00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54
ust. 2 ustawy o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko ww. projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziały-
wania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społe-
czeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu miejscowego, może składać uwagi.

Uwagi do ww. projektu należy składać: na piśmie w kancelarii
urzędu, ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury,
za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@piaseczno.eu.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
oraz adresu i oznaczenia nieruchomości, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 4 maja 2014 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
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Przedszkolne występy

Podczas Gali Finałowej I Gminnego Festiwalu Spektakli
Zimowych przyznane zostały nagrody i wyróżnienia

Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA

Gala odbyła się  5 lutego w sali teatralnej Niepublicznego Przed-
szkola „Świat Bajek” w Józefosławiu. Anna Kolanowska – po-
mysłodawczyni i organizatorka wydarzenia – przywitała wszyst-
kich gości i podziękowała wszystkim partnerom zaan-
gażowanym w organizację festiwalu. Następnie ze spektaklem
„Jasełka” wystąpiły przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola
„Fantazja”, przywołując świąteczny klimat wspaniałym przed-
stawieniem, strojami, dekoracjami i kolędą. Był to, jak się później
okazało z werdyktu jury, najlepszy spektakl festiwalu, który zo-
stał jeszcze dodatkowo wyróżniony za ciekawą scenografię 
i kostiumy oraz za kulturę słowa i wysoki poziom aktorski grupy.

Drugie miejsce jury przyznało Teatrowi Muzykanci z Nie-
publicznego Przedszkola „Nutka” za spektakl „Królowa Śniegu”.
Również główna aktorka tego przedstawienia została wyróż-
niona nagrodą aktorską. Na trzecim miejscu uplasowało się
Przedszkole „Akademia Przedszkolaków” ze spektaklem „Ugly
Duckling”. Maluchy występujące w tym przedstawieniu ode-
brały też wyróżnienie za samodzielność na scenie.

Wyróżniony został Teatr Abecelki z Przedszkola ABC za
wprowadzenie elementów spontanicznej zabawy w spektaklu
„Rękawica, czyli magia przyjaźni”. Jury doceniło też chore-
ografię spektaklu „Rockowa Gwiazdka”, przygotowanego przez
Przedszkole „Akademia Przedszkolaków”. Dostrzeżone zostało
ciekawe opracowanie wizualne spektaklu „Świąteczne po-
rządki” w wykonaniu Teatru Drums z Przedszkola „Zebra”.

– Jestem pod wrażeniem występu nagrodzonej grupy. Ja
mam tremę, gdy wychodzę nawet na małą scenę, a po dzieciach
nie widać, żeby się w ogóle stresowały – mówił Łukasz Wyleziński,
kierownik Biura Promocji i Informacji Gminy Piaseczno, partnera
festiwalu. – Dziękuję bardzo dzieciom za wzruszające chwile, 
a wychowawcom za wysiłek włożony w przygotowania. Wielki
ukłon kieruję też w stronę Ani Kolanowskiej oraz gospodyni spo-
tkania Katarzyny Niemyjskiej, która podjęła udaną próbę inte-
gracji całego przedszkolnego środowiska – dodał przedstawiciel
Urzędu Miasta, wręczając obu paniom po bukiecie kwiatów.

– Mam wielką nadzieję, że kolejna edycja festiwalu będzie
równie atrakcyjna i jeszcze więcej grup będzie miało możliwość
zaprezentować swoje umiejętności aktorskie – powiedziała na
zakończenie gali Anna Kolanowska.

Spektakle wystawione zostały 15 stycznia w dawnej kaplicy
przy kościele w Józefosławiu. Organizatorami festiwalu byli
właściciele Przedszkola „Świat Bajek” oraz parafia w Józefo-
sławiu. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisława Lisa. Jury obradowało 
w składzie: Monika Iwanow – przewodnicząca jury, Patrycja
Karpiel, Justyna Biernadska i Katarzyna Niemyjska. Fundato-
rami nagród byli m.in.: Chatka Spełnionych Marzeń, Teatr Gu-
liwer, Nasz Teatrzyk, Przedszkole „Świat Bajek”, Urząd Miasta 
i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury w Piasecznie.

Zmiany w systemie oświaty

Prywatne też publiczne

W lutym 2014 r. Rada Miejska pod-
jęła uchwałę umożliwiającą uzy-
skanie dotacji w wysokości równej
wydatkom ponoszonym w przed-
szkolach publicznych. Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno udzielił
11 zezwoleń na prowadzenie
przedszkola publicznego i jedno
zezwolenie na prowadzenie pu-
blicznej szkoły podstawowej.

Część tych placówek już od
stycznia, a część od września bę-
dzie dotowana przez gminę na
poziomie wydatków, jakie samo-
rząd ponosi we własnych pla-
cówkach. Wiąże się to ze zwięk-
szeniem wydatków budżeto-
wych gminy, ale z drugiej strony
przyniesie wymierne korzyści fi-
nansowe rodzicom posyłającym
dzieci do tych placówek.

Skąd pomysł?

Ustawa o systemie oświaty
dała możliwość gminie wydawa-
nia zezwoleń na funkcjonowa-
nie placówek publicznych pro-
wadzonych przez inne niż
gmina organy prowadzące. 
W związku z brakiem miejsc 
w ZSP w Józefosławiu podjęto
rozmowy w celu wydania ta-
kiego zezwolenia na terenie ob-
wodu szkoły. Właściciele placó-
wek niepublicznych wówczas
nie byli zainteresowani zmianą,
dlatego wynajęto pomieszczenia
na potrzeby ZSP w Józefosławiu.
Niemniej jednak ZEAS rozpoczął
kampanię informacyjną w za-
kresie prowadzenia placówki pu-
blicznej. Początkowo pomysł ten
nie znalazł dużego zaintereso-
wania, z czasem coraz więcej
placówek niepublicznych, zdają-
cych sobie sprawę ze zmiany 
zapisów ustawy o systemie 
o oświaty w zakresie nałożenia
na gminy obowiązku zapewnie-
nia wychowania przedszkolnego
coraz to młodszym dzieciom, wy-
stępowało do Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno z wnioskiem
o udzielenie takiego zezwolenia.

Konieczność realnego zwięk-
szenia liczby miejsc w przedszko-

lach publicznych wymusiła, obok
stale rosnącej liczby mieszkań-
ców, zmiana ustawy o systemie
oświaty. W chwili obecnej gmina
ma za zadanie zapewnić dzie-
ciom pięcioletnim roczne przy-
gotowanie w przedszkolu, od-
dziale przedszkolnym zorgani-
zowanym w szkole podstawowej
lub w innej formie wychowania
przedszkolnego. Od września
2015 roku prawo do wychowania
przedszkolnego będą miały dzieci
czteroletnie, a od września 2017 –
także dzieci trzyletnie.

Z kolei obniżenie wieku
szkolnego spowodowało koniecz-
ność zmniejszenia liczby oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach
podstawowych – tak, by móc
zwiększyć liczbę klas pierwszych
dla dzieci z „półtora rocznika”.

Wszystkie te uwarunkowa-
nia postawiły gminę przed zada-
niem zorganizowania wychowa-
nia przedszkolnego docelowo dla
około 3 tysięcy dzieci w wieku od
3 do 5 lat. W tej sytuacji nie-
zbędne okazało się szukanie no-
wych rozwiązań, by znacznie po-
większyć bazę przedszkoli pub-
licznych. Zdecydowano, że sku-
tecznym wyjściem będzie ze-
zwolenie na prowadzenie przed-
szkoli publicznych przez osoby
fizyczne, przedsiębiorstwa, fun-
dacje czy stowarzyszenia.

Pomysł Gminy Piaseczno
został także nagrodzony w kon-
kursie organizowanym przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji „Na
wyzwania-rozwiązania” skiero-
wanym do gminy i powiatów 
z całej Polski. W zakresie upo-
wszechniania wychowania przed-
szkolnego gmina Piaseczno sta-
ła się liderem spośród gmin, 
a nasze rozwiązanie zostanie
zaprezentowane w publikacji
ORE i podczas wręczenia nagro-
dy na gali ORE w marcu 2015 r.

Zasady działania

Nowe przedszkola publicz-
ne prowadzone przez inne niż
Gmina Piaseczno osoby prawne

i fizyczne, podobnie jak placówki
gminne, będą realizować pod-
stawę programową wychowania
przedszkolnego. Zapewnią bez-
płatne nauczanie i opiekę dzie-
ciom przez pięć godzin dziennie,
a każda kolejna godzina pobytu
dziecka w przedszkolu będzie
kosztowała złotówkę. Poza tą
opłatą złotówkową dodatkowym
kosztem dla rodziców będzie
opłata za wyżywienie. Za funk-
cjonowanie takiego przedszkola
odpowiadać będzie właściciel,
który jest jego organem prowa-
dzącym. Publiczna szkoła pod-
stawowa, tak jak szkoły gminne,
zapewni bezpłatne nauczanie,
uwzględniając podstawę progra-
mową kształcenia ogólnego.

Efekty i koszty

Dzięki już wydanym ze-
zwoleniom gmina Piaseczno
pozyskała łącznie 947 miejsc 

w przedszkolach. Umożli-
wienie prowadzenia przedszkoli
publicznych osobom fizycznym
i, wspomnianym wcześniej,
osobom prawnym dotychczas
prowadzącym przedszkola nie-
publiczne skutkować będzie
zwiększeniem wydatków na
dotacje dla placówek. Szacuje
się, że wydatki na zwiększenie
dotacji z 75 do 100 procent dla
947 dzieci wyniosą w skali roku
około 2,5 mln złotych. Za tę
sumę nie byłoby możliwe wy-
budowanie nawet jednego
przedszkola. Jak się okazuje,
duża liczba placówek niepu-
blicznych na rynku piaseczyń-
skiej oświaty, uruchomiła me-
chanizm konkurencyjności, a to
z kolei spowodowało duże zain-
teresowanie przedszkoli niepu-
blicznych „upublicznieniem”.

Kontakty do nowych 

publicznych placówek:

• Publiczne Przedszkole Nr 1  z od-

działami integracyjnymi, ul. Ju-
lianowska 66B, 05-500 Piaseczno,
tel. 22 715 34 91, data rozpoczęcia
działalności – 1 stycznia 2015 r.;

• Publiczne Przedszkole Zegar

Słoneczny, ul. Poranku 5, 05-
540 Zalesie Górne, tel. 22 756 59
16, data rozpoczęcia działalności
– 1 stycznia 2015 r.;
• Publiczne Przedszkole Sło-

neczne, ul. Jana Pawła II 27a, 05-
500 Piaseczno, tel. 604 617 800,
783 982 496, data rozpoczęcia
działalności – 1 stycznia 2015 r.;
• Publiczne Przedszkole „Klub

Misia Bo”, ul. Gołkowska 2, 05-
502 Piaseczno, tel. 500 001 585,
data rozpoczęcia działalności –
1 stycznia 2015 r.;
• Publiczne Przedszkole ABC

w Złotokłosie, ul. Staszica 12, 05-
504 Złotokłos, tel. 504 238 314,
data rozpoczęcia działalności –
1 stycznia 2015 r.;
• Publiczne Przedszkole „Melodia”,
ul. Dunikowskiego 2, 05-501 Pia-
seczno, tel. 22 756 99 04, data
rozpoczęcia działalności – 1
stycznia 2015 r.;
• Publiczne Przedszkole „Bajka”,
ul. 17 stycznia 5, ul. 11 Listopada
21, 05-500 Piaseczno, tel. 22 737
07 68, 22 715 52 07, 22 736 00 68,
data rozpoczęcia działalności –
1 stycznia 2015 r.;
•  Publiczne Przedszkole „Przyja-

ciele Kubusia II”, ul. gen. Grochow-
skiego 7 lok. U1, 05-500 Piasecz-
no, tel. 513 167 863,  rozpoczęcie 
działalności – 1 stycznia 2015 r.;
• Przedszkole Publiczne „Ala 

i kot”, ul. Zgoda 27, 05-500 Pia-
seczno, tel. 662 619 546, data roz-
poczęcia działalności – 1 wrze-
śnia 2015 r.;
• Przedszkole Publiczne „Poziom-

kowa Akademia”, ul. Główna 60,
Kamionka, 05-502 Piaseczno, tel.
696 418 114, data rozpoczęcia dzia-
łalności – 1 września 2015 r.;
• Publiczne Przedszkole Radosne,
ul. Orężna 8a, 05-500 Piaseczno,
tel. 696 418 114, data rozpoczęcia
działalności – 1 września 2015 r.;
• Publiczna Szkoła Podstawowa

Nr 1 z Oddziałami Integracyj-

nymi, Julianów, ul. Julianowska
66B i 66C, tel. 22 715 34 91, 602
507 701, data rozpoczęcia dzia-
łalności – 1 września 2015 r.     *

Gmina Piaseczno umożliwiła uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki publicz-
nej przez inne niż gmina Piaseczno osoby prawne i fizyczne.

Nowe oferty rabatowe

FirmaPistacjaz Piskórki, wprowa-
dziła nową ofertę. Skorzystać tu
można z 10-procentowej ulgi na
koszty wynajmu sali na urodziny
dziecięce i przyjęcia okoliczno-
ściowe, a także na uczestnictwo
dzieci w obozach i półkoloniach.

W branży edukacji i opieki
nad dziećmi pojawił się nowy
partner – Niepubliczne Przed-

szkole ABC z Piaseczna, które dla
rodzin posiadających Kartę obni-
żyło opłatę czesnego oraz zrezy-
gnowało z pobierania wpisowego.

Do programu włączyło się
również przedsiębiorstwo Foto

Express Kujaszewski Wideofil-

mowanie, gwarantujące 15-pro-
centowy rabat na zdjęcia do do-
kumentów oraz 10-procentową
ulgę na pozostałe usługi foto-
graficzne.

Wśród sklepów do programu
dołączył Destroyer, specjalizu-
jący się w grach bitewnych, ofe-
rujący 10-procentowe zniżki na
wszystkie produkty nieobjęte in-
nymi promocjami.

Ponadto Klinika Medyczna

Renovati z Bobrowca zagwaran-
towała 10-procentową ulgę na re-
habilitację i terapię dzieci.

Również osoby potrzebujące
porady prawnej mogą skorzystać

z bezpłatnej usługi u nowego part-
nera – Kancelarii Radcy Praw-

nego Pawła Skwarka, który ofe-
ruje też 25-procentowy rabat na
prowadzenie spraw sądowych.

Program rabatowy piase-
czyńskiej Karty Dużej Rodziny,
który funkcjonuje na terenie
gminy Piaseczno od 1 paździer-
nika 2012 roku, jest kontynu-
owany przez piaseczyńskie jed-
nostki i rozwija się ustawicznie
dzięki wkładowi firm komercyj-
nych. – Pragnę serdecznie podzię-
kować wszystkim przedsiębior-
stwom za udaną współpracę na
rzecz rodzin wielodzietnych z te-
renu gminy Piaseczno – mówi
burmistrz Zdzisław Lis. – Oczy-
wiście gorąco zapraszam nowych
przedsiębiorców, którzy mogliby

wspomóc duże rodziny, do włą-
czania się do programu Karty Du-
żej Rodziny – dodaje burmistrz.
Informacji w tym zakresie udzie-
la Biuro Promocji i Informacji
Gminy – nr tel.: 22 701 76 50, 
e-mail: promocja@piaseczno.eu.

Szczegółową ofertę rabatową
wszystkich firm z różnych branż
prezentujemy na specjalnej pod-
stronie poświęconej Karcie Dużej
Rodziny na www.piaseczno.eu.

– Zachęcam również duże ro-
dziny z naszej gminy do wyra-
biania sobie zarówno lokalnej, jak
i ogólnopolskiej Karty Dużej Ro-
dziny. Oferta firm i instytucji cały
czas się powiększa, warto zaglą-
dać na stronę gminy oraz stronę
www.rodzina.gov.pl i sprawdzać
nowości – podkreśla burmistrz.  *  

Piaseczyńska Karta Dużej Rodziny

Program rabatowy piaseczyńskiej Karty
Dużej Rodziny poszerzył się o nowe
oferty rabatowe od firm prywatnych.Oficjalne uroczystości odbędą się 1 marca i rozpoczną

się o godz. 13.00 mszą świętą w intencji Żołnierzy Wyklę-
tych w kościele pw. św. Anny w Piasecznie.
Po mszy, o godz. 14.00 uroczystości przeniosą się na dziedzi-
niec kościoła, pod tablicę poświęconą Żołnierzom Wyklętym.

W ramach tegorocznych obchodów odbędzie się też
pokaz filmu „Dziewczyny z tamtych lat” oraz spotkanie 
z jego autorką Aliną Czerniakowską, które poprowadzi mło-
dzież z klas medialnych Liceum Ogólnokształcącego im. 
I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie. Film ten to opo-
wieść kobiet pokolenia Armii Krajowej o strasznych chwi-
lach okupacji i okresu stalinowskiego. W filmie wykorzy-
stano relacje więźniarek spisane przez prof. Barbarę
Otwinowską, zasoby archiwalne TVP SA oraz materiały iko-
nograficzne warszawskiego Domu Literatury i ze zbiorów
prywatnych. Pokaz filmu rozpocznie się w piątek 27 lutego
o godz. 10.00 w Domu Kultury w Piasecznie. Przewidywany
czas trwania spotkania: ok. 90 min. Wstęp wolny.

Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych



Gazeta Piaseczyńska
18 lutego 2015, nr 1 (207) aktualności 5

Podziękowanie i pożegnanie
24 lata pracy na stanowisku dyrektora Centrum Kultury

Słowa uznania i podziękowania
skierował do odchodzącej pani
dyrektor burmistrz Zdzisław Lis,
który podkreślił jej ogromne za-
angażowanie i wkład w rozwój
kultury. Pani Ewa przez 24 lata
kierowała piaseczyńską kulturą,
dbając o ciekawą i zróżnicowaną
ofertę, pielęgnując dobre relacje
z artystami czy wreszcie wspie-
rając organizacje pozarządo-
we i seniorskie. – Niełatwo jest 
w kilku słowach opowiedzieć 
o osobie, której droga zawodowa,
od prawie ćwierć wieku, zwią-
zana jest z kulturą i z Piasecznem.
Osobie, która potrafiła połączyć
wykonywanie swoich obowiąz-
ków z prawdziwą pasją, dzięki
czemu nasze miasto tętni dziś ży-
ciem i daje mieszkańcom propo-
zycje wielu kulturalnych aktyw-
ności – powiedział burmistrz
Zdzisław Lis w trakcie przemowy.

– Prowadzona przez panią
Ewę instytucja niebywale się
przez ostatnie lata rozwinęła. To

dziś obok Domu Kultury, Przy-
stanku Kultura i Muzeum Re-
gionalnego także 9 klubów kul-
tury, w tym otwarty niedawno
nowy klub w Józefosławiu, to
kilkadziesiąt różnych rodzajów
warsztatów i zajęć, niezliczone
wystawy, koncerty i spektakle.
To wykreowane wspólnym wy-
siłkiem piaseczyńskie marki –
wymieniał dalej burmistrz.

Na zakończenie, nawiązując
do stałej współpracy z mistrzem
ilustracji Józefem Wilkoniem,
burmistrz wręczył pani Ewie
akwarelę tego znamienitego ar-
tysty jako wyraz podziękowania
za wszystkie te twórczo i efek-
tywnie spędzone lata. – Wiemy
dobrze, jak ceni Pani twórczość
Józefa Wilkonia, dlatego właśnie
taki upominek chcemy Pani po-
darować – wyjaśnił burmistrz.
Oprócz obrazu pani dyrektor
otrzymała kosz kwiatów oraz
tabliczkę ze specjalnym, pamiąt-
kowym grawerunkiem.

– Nie mówię żegnam, mó-
wię do widzenia, gdyż dalej
będę działać w Towarzystwie
Przyjaciół Piaseczna i na pewno

spotkamy się nie raz – powie-
działa podczas uroczystości pa-
ni Ewa, dziękując za owocną
współpracę i serce dla kultury.

Burmistrz podarował odchodzącej dyrektor Ewie Dudek
obraz Józefa Wilkonia  

Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Lodowisko pod dachem
Do końca marca można się ślizgać na zadaszonym lodowisku, które zostało urucho-
mione na obiekcie stadionu miejskiego przy ul. 1 Maja 16.

Otwarcie lodowiska odbyło się
8 lutego, mogłoby się wyda-
wać, że dość późno, ale biorąc
pod uwagę okoliczności, należy
uznać za duży sukces, że Pia-
seczno ma w końcu ślizgawkę
z prawdziwego zdarzenia.

Owoc współpracy 

powiatu z gminą

– Kiedy na początku stycznia
zobaczyłem, w jakim stanie jest
składowane lodowisko, które do tej
pory było rozstawiane przy ul.
Chyliczkowskiej, byłem wstrzą-
śnięty. Postanowiliśmy jednak, że
należy przywrócić je do użytko-
wania – powiedział nowy wicesta-
rosta, Arkadiusz Strzyżewski. Po-
wiat przekazał całe mienie na trzy
lata w użytkowanie gminie Pia-
seczno, która miała pomysł, jak je
wykorzystać. – Cieszę się, że mo-
gliśmy dołożyć od siebie cegiełkę,
aby mieszkańcy naszego powiatu
mogli korzystać z tego obiektu –
stwierdził skromnie starosta Woj-
ciech Ołdakowski. Następnie dzieci
i młodzież zaprosił na lód bur-
mistrz Zdzisław Lis – Korzystajcie,
bawcie się i używajcie do woli!

Na inaugurację ślizgawki
odbyły się pokazy łyżwiarskie
wychowanków warszawskich
klubów sportowych MKSU Euro
6 oraz KS Ochota, konkursy łyż-
wiarskie dla dzieci i młodzieży
oraz pokazy hokejowe młodzi-
ków z KS Legia Warszawa.

Pod dachem

Nowa lokalizacja, w zadaszo-
nej hali, pozwoli na funkcjonowa-
nie obiektu niezależnie od warun-
ków pogodowych i zapewni jego

dłuższą eksploatację – nawet do
wiosny. Instalacja lodowiska prze-
szła gruntowny remont. Uzupeł-
niono brakujące elementy sy-
stemu chłodzącego, zakupiono
dodatkowe bandy zapewniające
niezbędne bezpieczeństwo użyt-
kowania oraz powiększono po-
wierzchnię lodu o około 50 mkw.
– Niezbędna okazała się także ko-
rekta jego kształtu z owalnego na
prostokątny, który będzie bardziej
pasował do nowej lokalizacji lodo-
wiska – tłumaczy Marek Frącz,

dyrektor Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Piasecznie,
który zarządza lodowiskiem.

Warunki korzystania

Lodowisko czynne jest co-
dziennie w godzinach od 9.00 do
21.00 w systemie półtoragodzin-
nych ślizgawek rozdzielonych
półgodzinną przerwą techniczną
przeznaczoną na czyszczenie
lodu. Na razie czyszczenie lodu
będzie polegało na usunięciu po-
wstałych w czasie jazdy okru-

chów lodowych, jednak w póź-
niejszym etapie do profesjonal-
nej konserwacji lodu GOSiR pla-
nuje wypożyczenie specjalnej
maszyny.

Obok lodowiska działa wy-
pożyczalnia łyżew z pełną gamą
rozmiarów. Wypożyczenie jednej
pary na 1,5 godziny – na jedną śli-
zgawkę – będzie kosztować 6 zł.
Samo wejście na lodowisko do
końca lutego jest bezpłatne. 

W marcu bilet normalny bę-
dzie kosztował 5 zł, a ulgowy 2 zł.

Czworonogi czekają na 
opiekuna

Gacek - to roczny niewielki pie-
sek. Jest bardzo wesoły, grzecz-
ny, uwielbia dzieci, umie cho-
dzić na smyczy. Jest idealnym
materiałem na wspaniałego
przyjaciela.         

Zwierzaki czekają w Przytulisku Prima – 
–Vet w Konstancinie, tel. 22 756 09 75.

Na sesji Rady Miejskiej 30 stycznia miało
miejsce pożegnanie Ewy Dudek – odcho-
dzącej na emeryturę dyrektor piaseczyń-
skiego Centrum Kultury.

Harmonogram pracy lodowiska dostępny jest na www.piaseczno.eu       
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Dżek - ma około 4-5 lat. Począt-
kowo nieśmiały i płochliwy, te-
raz wesoły i dopraszający się
pieszczot. Lubi towarzystwo
innych psów, ma dobry stosu-
nek do dzieci, grzecznie zacho-
wuje się na spacerach. 

Martin - to psiak średniej wiel-
kości. Jest bardzo wesoły i do-
brze ułożony. Świetnie zna pa-
nujące w domu zasady. Lubi
inne psy, potrafi grzecznie cho-
dzić na smyczy, bardzo grzecz-
nie zachowuje się w aucie. 

Kordi - to niewielki piesek. Spra-
wia wrażenie zadbanego, jest
grzeczny, potrafi chodzić na
smyczy, pozwala na wykony-
wanie przy nim zabiegów pie-
lęgnacyjnych.

Podstawy obsługi
komputera
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza
wszystkie chętne osoby do udziału w bezpłatnych, in-
dywidualnych zajęciach z podstaw obsługi komputera.

Tematyka spotkań zostanie dostosowana do potrzeb
uczestnika. Zapisy telefoniczne pod nr 22 756 73 58 lub
osobiście w godzinach pracy biblioteki: w poniedziałek –
11.00–16.00, od wtorku do piątku – 12.00–18.00.

Gmina Piaseczno sprzeda samochód pożarniczy Jelcz GCBA
6/32 za kwotę 15 000,00 zł brutto. Rok produkcji 1986, stan
techniczny dobry. Samochód do grudnia 2014 roku był uży-
wany przez jednostkę OSP.

Zainteresowanych zakupem prosimy o składanie pro-
pozycji na adres mailowy: jaworska@piaseczno.eu, tel. kon-
taktowy: 22 701 76 80, 22 701 76 25. Termin składania ofert
mija 28 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o sprzedaży
samochodu pożarniczego
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Futbolowo i charytatywnie

Podczas sesji Rady Miejskiej, 30 stycznia, burmistrz po-
dziękował właścicielom Domu Weselnego Maria z Ja-
strzębia za istotny wkład w integrację mieszkańców tej
miejscowości.

W Jastrzębiu nie ma żadnego ogólnodostępnego miej-
sca, w którym mogłyby się odbywać zebrania wiejskie czy
spotkania Klubu Seniora. Państwo Mirkowscy, oddając bez-
płatnie do dyspozycji swój lokal, przyczyniają się do integracji
społeczności lokalnej i lepszej współpracy Jastrzębian.

Burmistrz wręczył Państwu Mirkowskim grawerowany
dyplom oraz bukiet kwiatów. Do podziękowań przyłączył
się prezes Klubu Seniora z Jastrzębia, Bogdan Kopycki, który
podkreślił, że gdyby nie zaangażowanie i pomoc ze strony
pary, Klub na pewno nie mógłby działać tak jak obecnie.

Targi Edukacyjne

Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Zbiórkę przeprowadziła Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą
w Jazgarzewie przy ul. Głównej 31, w okresie od 1.12.2013 do
1.12.2014. Działania prowadzone były na mocy decyzji Nr
58/2013 wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
w dniu 25.11.2013. Zbieranie pieniędzy przeprowadzili człon-
kowie OSP Jazgarzew na terenie gminy Piaseczno.

Pieniądze zbierano w formie dobrowolnych ofiar skła-
danych do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zebrano łącznie 2 824,80 zł. Podczas zbiórki nie zostały
poniesione żadne koszty. Zebrane środki zostały przenie-
sione na rachunek bankowy OSP Jazgarzew 15 1060 0076 0000
3380 0000 4673 i zostaną przeznaczone na organizację ob-
chodów 100-lecia OSP, które odbędą się 12.09.2015.

Sprawozdanie z wyników
zbiórki publicznej

Szachy błyskawiczne na sesji

Liczne sukcesy szachowe naszej
młodzieży możliwe są dzięki
prężnie działającym sekcjom
szachowym oraz zaangażowa-
niu i pasji trenerów, którzy pro-
wadzą swoich podopiecznych
do czołowych lokat w Mistrzo-
stwach Polski. Aby o tym sze-
rzej opowiedzieć i wypromo-
wać jeszcze bardziej szachy 
w naszej gminie, na sesji Rady
Miejskiej 30 stycznia została
zorganizowana ciekawa pre-
zentacja „na żywo”, zwieńczona
krótką uroczystością.

Na środku sali konferencyj-
nej ustawione zostały dwa stoły
szachowe. Przy pierwszym usie-
dli Monika Soćko – arcymistrzyni
szachowa od 1995 r., pierwsza 
w historii polska szachistka, która
otrzymała męski tytuł arcy-
mistrza w 2008 roku, mieszkan-
ka Zalesia Górnego, oraz Maciej
Nurkiewicz – mistrz krajowy 
i główny trener sekcji szachowej
KS Laura Chylice. Przy drugim
stole przygotowywali się dwaj
młodzi, zdolni gracze, podopiecz-
ni Macieja Nurkiewicza, Patryk
Chylewski, który w zeszłym roku
zajął V miejsce na Mistrzostwach
Polski w kategorii do lat 14, oraz
Jan Golecki, srebrny medalista
Mistrzostw Polski w kategorii do
lat 8. Prezentację poprowadził
Dariusz Różycki, kierownik sek-
cji szachowej KS Laura Chylice,
który swoją wypowiedź rozpo-
czął od krótkiego konkursu. Na

pytanie, ile razy mieszkanka Za-
lesia Górnego sięgnęła po tytuł
szachowej Mistrzyni Polski, pra-
widłowo udało się odpowiedzieć
wiceprzewodniczącemu Rady
Michałowi Rosie (17 razy), który
w nagrodę otrzymał ptasie mlecz-
ko. Po krótkim wstępie o historii
sekcji szachowych działających
na terenie gminy Piaseczno pan
Dariusz wystartował grę w sza-
chy błyskawiczne i na bieżąco
opowiadał o jej zasadach, prze-
biegu, a także o sukcesach zawod-

ników. Rozgrywkę można było
obserwować z bliska, a emocje
udzielały się obserwatorom. Par-
tię „dorosłą” wygrał Maciej Nur-
kiewicz, a „młodzieżową” Janek
Golecki.

Zwieńczeniem uroczystości
było nagrodzenie przez burmi-
strza i przewodniczącego Rady
wszystkich zawodników. Mo-
nika Soćko otrzymała dyplom 
i upominek za zdobycie po raz
ósmy złotego medalu i tytułu
Mistrzyni Polski w szachach bły-

skawicznych podczas turnieju
rozegranego w Bydgoszczy, zaś
Maciej Nurkiewicz nagrodzony
został za ogromne zaangażowa-
nie w pracę trenerską, dzięki
czemu m.in. dwukrotne Mi-
strzostwo Polski do lat 14 zdobył
Michał Winiarski, a w roku 2014
tytuł Wicemistrzyni Polski do lat
12 uzyskała Pola Mościcka. Upo-
minki z rąk burmistrza otrzy-
mali także młodzi szachiści pre-
zentujący „na żywo” swoje umie-
jętności na sesji.                                  *

Gmina Piaseczno jest prawdziwą kuźnią młodych talentów szachowych, trenujących
pod okiem mistrzów, którzy mieszkają na naszym terenie.

Pokazowa partia szachów błyskawicznych w wykonaniu naszych mistrzów Moniki Soćko 
i Macieja Nurkiewicza                                                                  Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Do rywalizacji przystąpiło 16
drużyn z Piaseczna, Góry Kal-
warii, Konstancina, Jazgarze-
wa, Warszawy, Gołkowa i Gło-
skowa. Dużym atutem były
atrakcje przygotowane dla wi-
dzów i uczestników turnieju.
W połowie turnieju zorgani-
zowany został konkurs rzu-
tów karnych i pokaz zumby, 
a na koniec największe show
zrobiła grupa Freestyle Foot-
ball R-Style. Przed pełnymi
trybunami pokazali półgo-
dzinny pokaz żonglerki prze-
platany ewolucjami akroba-
tycznymi.

Wracając do aspektu spor-
towego, 16 drużyn z okolic
walczyło o Puchar Piaseczna.
3. miejsce zajęła drużyna asy-
stent-trenera.pl, która zwycię-
żyła w meczu z Kanonierami.
Najładniejszym meczem tur-
nieju był oczywiście finał. 
Drużyna Scorpion prowadziła
już 2:0, aby niespodziewanie
przegrać z teamem Siedmiu
Wspaniałych 2:6. Do zwycię-
stwa poprowadził drużynę
Wspaniałych Michał Janowski
– król strzelców z dorobkiem 6

goli oraz najlepszy bramkarz
Jan Kasia. Najlepszym zawod-
nikiem został Piotr Senator 
z zespołu asystent-trenera.pl. 
W drużynie Siedmiu Wspania-
łych zagrał Kamil Matulka – za-
wodnik, który w tym tygodniu
podpisał kontrakt z ekstrakla-
sową Koroną Kielce.Przy deko-
racji zwycięzców pomagała
Wiceburmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno Anna Juszczyk.

– Wielkie podziękowania
chciałbym złożyć całemu Urzę-
dowi Miasta i Gminy Piasecz-
no oraz dyrektorowi Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji panu Markowi Frączowi.
Dziękuję także wszystkim part-
nerom naszego turnieju za
nieocenione wsparcie. Zebra-
ne pieniądze zostały przeka-
zane na działania Fundacji dla
Dzieci, która wspiera najbar-
dziej potrzebujące dzieci z na-
szych okolic. Kolejny turniej
planujemy zrobić już na po-
czątku kwietnia na sztucznej
trawie – podsumowuje orga-
nizator turnieju Karol Koło-
dziejczak.

*

24 stycznia na hali w Gminnym Ośrodku
Sportu i Rekreacji odbyła się ósma edycja
turnieju piłki nożnej Piaseczno Cup.

W przerwie turnieju odbył się pokaz trików piłkarskich     
Foto  arch. Piaseczno Cup

Podobnie jak rok temu
celem targów będzie przed-
stawienie całościowej oferty
edukacyjnej na naszym te-
renie – od żłobków do szkół
wyższych. Pragniemy, aby
każda osoba zainteresowana
edukacją w naszej gminie
znalazła tu informację i kon-
kretną pomoc.

Poza ofertą edukacyjną odwiedzający targi znajdą także
informację, co robić w gminie Piaseczno w czasie wolnym,
gdzie można rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Do kogo kierujemy naszą ofertę targową?
Zakładamy, że w naszych targach uczestniczyć będzie około

100 wystawców: spośród klubików dziecięcych, żłobków, punk-
tów przedszkolnych, przedszkoli, szkół podstawowych, gimna-
zjów, liceów, szkół wyższych (prywatnych i publicznych), szkół
muzycznych, tanecznych, klubów sportowych, klubów fitness,
szkół plastycznych, szkół językowych, szkół jeździeckich, świetlic,
sal zabaw, firm organizujących ciekawe zajęcia warsztatowe
dla dzieci i dorosłych, szkół kulinarnych, producentów i dystry-
butorów zabawek edukacyjnych, producentów i dystrybutorów
przyborów do nauki, księgarni, wydawnictw, kluboksięgarni,
klubów turystyki, ośrodków sportowych i rekreacyjnych, szkół
żeglarskich, narciarskich, biur podróży organizujących turystykę
edukacyjną. 

Zgłoszenia do udziału w charakterze wystawców przyj-
mowane są do 6 marca br.  pod numerem tel. +48 509 383 357,
e-mail: targiedu@gmail.com

Targi edukacyjne EDU FUN FAMILY odbędą się w sobotę 21
marca 2015 r. w hali sportowej GOSiR przy ul. Sikorskiego 20
w Piasecznie w godzinach 10.30 - 16.30. Wstęp dla gości wolny.

Agencja do Zadań Specjalnych

Jastrzębie integruje 
seniorów
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Szwedzkie reminiscencje

Wyjazd w ramach projektu
„Wymiana dobrych praktyk po-
między szkołami w gminach Up-
plands Väsby i Piaseczno”, pod-
czas którego przedstawiciele
piaseczyńskiej oświaty zapo-
znali się z funkcjonowaniem
szwedzkich placówek był sfi-
nansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego - Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Program zakwalifiko-
wany został do projektu syste-
mowego „Zagraniczna mobil-
ność szkolnej kadry edukacyjnej
w ramach projektów instytu-
cjonalnych”. Pomysłodawcą i ko-
ordynatorem tego przedsię-
wzięcia była Pani Monika So-
chacka – Kukiełka z Gimnazjum
w Zalesiu Górnym.

W wizycie uczestniczyli
Dyrektor ZEAS Pani Edyta Woź-
niak, polonistka i dyrektor Gim-
nazjum w Zalesiu Górnym Mar-
ta Blauth, z-ca dyrektora i in-
formatyczka Pani Monika So-
chacka-Kukiełka, pedagog Pani
Aleksandra Ćwik-Modrzejew-
ska, reedukatorka Pani Joanna
Kwiatkowska, nauczycielka ję-
zyka angielskiego Pani Krystyna
Zwierzyńska, Dyrektor Zespółu
Szkół w Jazgarzewie Pan Da-
riusz Bruszewski i nauczycielka
fizyki Pani Małgorzata Filipiuk,
nauczyciel języka angielskiego
z Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie
Pan Artur Muzyczuk oraz infor-
matyk i nauczyciel języka an-
gielskiego z Zespołu Szkół w Pia-
secznie Pan Zbigniew Merwa. 

Współpraca Piaseczna z Up-
plands Väsby rozpoczęła się 
w 2001 roku. Rok później podpi-
sana została pierwsza umowa
partnerska. Obecnie obowiązuje
nowa umowa zawarta w 2007 r.
Do tej pory doszło do ponad
dwudziestu wymian pomiędzy
naszymi gminami. Oprócz przed-
stawicieli władz, w wymianach
kulturalnych i sportowych uczest-
niczyli  między innymi koszyka-
rze, piłkarki, pływacy, młodzie-
żowe grupy muzyczne, taneczne
i teatralne, chór. 

Dwa lata temu gmina Up-
plands Väsby oddała do użytku
nową, bardzo nowoczesną szko-
łę. Jest to nie tylko odważny ar-
chitektonicznie projekt i nowo-
czesne rozwiązanie, ale przede
wszystkim wielofunkcyjne miej-
sce integracji społecznej. Obiekt
funkcjonuje od rana do późnych
godzin wieczornych. Zlokalizo-
wane w nim sale wykładowe,
czy pomieszczenia multime-
dialne pełnią funkcje zarówno
edukacyjne, jak i komercyjne. 
Z pomieszczeń szkoły korzy-
stają lokalni przedsiębiorcy,
urząd miasta, lokalne stowarzy-

szenia i grupy mieszkańców.
Nasi partnerzy przenosząc
szkołę do nowego budynku,
zmienili też filozofię nauczania.
Uczniowie sami wytyczają so-
bie cele, budują swój profil i pro-
gram nauczania, przystosowu-
jąc się już do stylu, w jakim
kontynuuje się naukę na uczel-
niach wyższych. Sama szkoła
jest przyjazna uczniom i ich
potrzebom. 

Warto było zapoznać się 
z wieloma nowoczesnymi roz-
wiązaniami zarówno architek-
tonicznymi, jak i związanymi 
z procesem edukacji i wycho-
wania. Wiele z nich chcemy
przenieść na grunt szkół gminy 
Piaseczno.

Uczestnicząc w wielu spo-
tkaniach z dyrektorami, na-
uczycielami i uczniami szwedz-
kich szkół publicznych i pro-
wadzonych przez osoby pry-
watne, w znaczący sposób po-
szerzyliśmy kwalifikacje zawo-
dowe: widzieliśmy zajęcia fizyki
w gimnazjum, zajęcia rewalida-
cyjne z uczniami o szczegól-
nych potrzebach edukacyjnych,
lekcje wychowania fizycznego
w liceum prowadzone przy uży-
ciu technik multimedialnych,
zajęcia z ekologii i historii na far-
mie Wikingów, biologię w szko-
le podstawowej .

Dzięki wielu spotkaniom
zorganizowanym przez koordy-
natora tego projektu ze strony
gminy Upplands  Väsby Pana Jo-
hannesa Wikmana wzrosło na-
sze doświadczenie niezbędne
do wykonywania pracy zawo-
dowej na najwyższym pozio-
mie, gdyż podglądaliśmy pracę
nauczycieli różnych przedmio-
tów na wszystkich etapach edu-

kacji. Dowiedzieliśmy się od
szwedzkich kolegów, że ich
uczniowie począwszy od przed-
szkola do końca szkoły podsta-
wowej codziennie bez względu
na pogodę przebywają na zaję-
ciach na dworze w myśl zasa-
dy, że nie ma złej pogody, tylko
jest potrzebny odpowiedni  strój
(w szwedzkim przedszkolu każ-
de dziecko ma zawsze w szatni
kalosze i kurtkę). Uczniowie co
roku przez miesiąc obowiąz-
kowo uczestniczą w lekcjach
pływania.

Zobaczyliśmy, jak wyposa-
żone są placówki edukacyjne 
i ku naszemu zaskoczeniu nie
zawsze najważniejszy był sprzęt
multimedialny, bo jest on w każ-
dej sali, ale ciekawe pomoce na-
ukowe, które są tanie i  dostępne
także na naszym rynku. 

Bardzo ciekawe okazały się
rozwiązania przestrzenne szkół,
dzięki którym nauczyciele i ucz-
niowie mają lepszy kontakt 
w czasie zajęć i w czasie przerw,
np. sale lekcyjne są przeszklone,
uczniowie na korytarzach mają
miejsca do pracy – stanowiska
komputerowe i wygodną prze-
strzeń do relaksu – wygodne
sofy, siedziska. Zaskakujące było
to, że wyposażenie placówek
nie ma oznak dewastacji, a po
prostu zużycia. Dało się odczuć
wspólną odpowiedzialność za
panujący ład. W pokojach na-
uczycielskich są osobne miejsca
do pracy z komputerem i wspól-
na przestrzeń do rozmów z ko-
legami i młodzieżą.

Ciekawym pomysłem na
upowszechnianie czytelnic-
twa było zorganizowanie ob-
jazdowej biblioteki dla przed-
szkolaków oraz przeznaczenie

dużych, otwartych i ogólnodo-
stępnych – również dla senio-
rów – przestrzeni bibliotek
oraz czytelni publicznych. 

W jednej ze szkół uczestni-
czyliśmy w zajęciach klasy dla
osób z autyzmem i przekonali-
śmy się, że wiele można zrobić
dla włączenia tych uczniów do
udziału w codziennym życiu
szkoły. 

W licznych dyskusjach prze-
wijał się wątek ogromnego za-
ufania, jakim szwedzcy rodzice
darzą szkołę zarówno w kwe-
stiach wychowania, jak i kształ-
cenia dzieci i młodzieży. Dają
temu wyraz w przestrzeganiu
wszystkich regulaminów szkol-
nych, regularnym uczestnic-
twie w spotkaniach z nauczy-
cielami i ścisłej, konstruk-
tywnej, indywidualnej współ-
pracy z wychowawcą dziecka
opartej na zasadzie dialogu.

Integracja środowiska na-
uczycielskiego gminy Piaseczno
była istotnym elementem,
który przywołaliśmy przy two-
rzeniu projektu, a w rzeczywi-
stości ten krótki czas przezna-
czyliśmy na zwiedzenie ośrod-
ków tradycji i kultury Upplands
Väsby, Sztokholmu i  Uppsali.
Nie poszedł na marne trud na-
pisania i zrealizowania projektu.
Wróciwszy do swoich codzien-
nych zajęć, mamy głowy peł-
ne pomysłów, siłę do działania 
i przekonanie, że choć nasza oś-
wiata stoi na wysokim pozio-
mie, to dobre praktyki przenie-
sione ze Szwecji mogą uczynić
ją jeszcze lepszą.

Marta Blauth

Dyrektor Gimnazjum 

w Zalesiu Górnym

We wrześniu 2014 roku grupa nauczycieli z piaseczyńskich szkół i pracowników
oświaty odwiedziła partnerską szwedzką gminę Upplands Väsby w ramach projektu 
finansowanego przez Unię Europejską.

Piaseczyńscy nauczyciele zobaczyli w szwecji nowoczesne centrum edukacyjne oraz inne
placówki oświatowe wszystkich szczebli                                

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Piaseczno
przy współpracy z Gimnazjum w Zalesiu Górnym zorga-
nizował 11 lutego konferencję „Współpraca międzynaro-
dowa piaseczyńskich placówek oświatowych” 

Foto Małgorzata idaczek/URZĄD MIASTA

Konferencja była okazją do wymiany dobrych praktyk po-
między szkołami w realizowaniu programów współfinan-
sowanych ze środków Unii Europejskiej. Przedstawiciele
szkół podzielili się z uczestnikami konferencji swoimi do-
świadczeniami w realizowaniu programów eTwinning, Co-
menius, Leonardo i VETPRO. 

Gimnazjum w Chylicach przedstawiło realizowany obec-
nie program Erasmus+, który jest nowym programem UE.
Na konferencji przedstawicielki Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji, będącej Narodową Agencją Programu Erasmus+,
zaprezentowały nowy unijny program i szczegółowo omówiły
zasady składania do niego wniosków. Konferencję zakończyła
sesja pytań dotyczących programu Erasmus+, na które wy-
czerpujących odpowiedzi udzielały ekspertki z FRSE –
Agnieszka Fijałkowska i Katarzyna Kobylińska. Przedstawiciele
piaseczyńskich placówek oświatowych mieli okazję poznać
dobre praktyki szkół realizujących projekty w latach po-
przednich oraz zapoznać się z zasadami nowego programu. 

Część konferencji została poświęcona realizowanemu
w gminie Piaseczno projektowi, w ramach którego odbył
się wyjazd 10 przedstawicieli szkół do Szwecji. 

Piaseczyńska oświata 
w Europie

Z najlepszymi życzeniami z okazji niezwykłego jubileuszu
przybył do 100-latki z Piaseczna przewodniczący Rady Miej-
skiej Piotr Obłoza Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA

- Dzisiejszy dzień jest wyjątkowym świętem, jest chwilą radości
dla Pani i Pani bliskich. Niewielu ludziom dane jest świętować
tak piękny jubileusz, niewielu też los dał możliwość objąć jed-
nym życiem tak wiele wydarzeń - powiedział Piotr Obłoza, po
czym wręczył jubilatce pani Auguście Haman bukiet kwiatów
i kosz ze smakołykami. W spotkaniu uczestniczył też syn pani
Augusty wraz z małżonką oraz opiekunka. Jubilatka wychowała
czterech synów, doczekała się też sześciu wnucząt i ośmiu
prawnucząt. Po odchowaniu synów jako mistrz krawiectwa
pomagała piaseczyniankom w uszyciu upragnionych sukien
czy bluzek. Udzielała się też w chórze, z którym występowała
w Polsce i za granicą. Setne urodziny obchodziła 14 lutego. 

Setne urodziny
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To budzące emocje wydarzenie

sportowe współorganizuje klub

X-Fight Piaseczno pod patrona-

tem honorowym Burmistrza

Miasta i Gminy Piaseczno Zdzi-

sława Lisa.

Nadchodzi Godzina

Czeka nas dziewięć poje-

dynków w formułach K-1 Rules

oraz full contact, które na pew-

no dostarczą wszystkim przy-

byłym fanom dużo wrażeń.

Walką wieczoru będzie star-

cie z udziałem płci pięknej w for-

mule K-1 Rules pomiędzy Dorotą

Godziną i Gabrielą Bednarowicz. 

Dorota Godzina to wielo-

krotna Mistrzyni Polski i Świa-

ta w kick-boxingu w różnych

formułach (trzy Puchary Świa-

ta w formułach kick light, light

contact i full contact, Mitrzyni

Świata i Europy w formule kick

light, aktualna Mistrzyni Pol-

ski full contact, light contact 

kick light). Reprezentantka

zawodowej grupy DSF Kickbo-

xing Team to wychowanka

Piotra Siegoczyńskiego z klubu

X-Fight Piaseczno. Na zawodo-

wym ringu stoczyła do tej

pory dziewięć pojedynków.

Wszystkie wygrała, wyraźnie

dominując nad swoimi prze-

ciwniczkami.

– Zamierzam do swoje-

go rekordu dopisać dziesiąte 

zawodowe zwycięstwo. Znam

swoją przeciwniczkę, wiem 

o jej mankamentach i zamie-

rzam to wykorzystać – wyznaje

Godzina, która jest absolwentką

Szkoły Głównej Gospodarstwa

Wiejskiego w Warszawie oraz

dietetykiem i trenerem.

Przeciwniczką miejscowej

zawodniczki będzie Gabriela

Bednarowicz, której szkole-

niowcem jest były reprezen-

tant Polski w kick-boxingu,

Marek Soboń. Bednarowicz na

zawodowych ringach dopiero

raczkuje, lecz posiada bardzo

duże doświadczenie na rin-

gach amatorskich. Zawodnicz-

ka reprezentująca SKK Kielce

jest srebrną medalistką Pu-

charu Polski w formule low

kick z 2014 roku. Walczy zacię-

cie, agresywnie i bardzo do-

brze kopie, co jest jej najwięk-

szym atutem. Kto wyjdzie

zwycięsko z tej batalii? Odpo-

wiedź już 28 lutego!

Pożegnanie Mistrza

Gala w Piasecznie będzie

okazją do pożegnania Mariusza

Niziołka, który zawiesza ręka-

wice na kołku i kończy swoją

wspaniałą 15-letnią zawodniczą

karierę. Jeden z najwybitniej-

szych piaseczyńskich sportow-

ców był wielokrotnym repre-

zentantem Polski w kick-boxin-

gu, wielokrotnym Mistrzem

Polski w różnych formułach

oraz zawodowym Mistrzem

Świata w formule full contact.

Po kilkunastu latach odnoszo-

nych sukcesów Mariusz skupi

się teraz na swojej pracy tre-

nerskiej.

W ramach XX Piaseczyńskiego Zlotu Piosenki Różnej 7 marca
zapraszamy na wyjątkowy koncert.      Foto Jacek Poremba

Tego dnia sercami słuchaczy będą chcieli zawładnąć chary-
zmatyczni artyści Łukasz Majewski oraz Marek Dyjak z pro-
jektem „Kobiety”. Koncert rozpocznie się o godz. 19.00 wy-
stępem Łukasza Majewskiego z autorskim programem
„Mężczyzna z zakolami”. Będą to piosenki z debiutanckiej
płyty Łukasza, dzięki którym uważny słuchacz może m.in.
zrozumieć, co czuje mężczyzna, który zostaje ojcem, znaleźć
przepis na oduczenie żon czytania wierszy, czy też pochylić
się nad zwolnieniami grupowymi w anturażu rzeźni. Nie za-
braknie też piosenek o miłości, przyjaźni i życiu, ale to jest
akurat dość naturalne w tym gatunku muzycznym. Dorobek
Majewskiego doceniony był przez publiczność oraz jury wielu
ogólnopolskich festiwali piosenki literackiej oraz autorskiej.
Artysta otrzymał m.in. Nagrodę Wojtka Bellona na Studenc-
kim Festiwalu Piosenki w Krakowie, Grand Prix OFPA w Ryb-
niku, pierwszą nagrodę i dyplom Ministra Kultury na Festi-
walu im. Jacka Kaczmarskiego w Kołobrzegu czy trzykrotnie
Złotą Piątkę na Międzynarodowym Festiwalu Bardów OPPA
w Warszawie.

Gwiazdą wieczoru będzie natomiast Marek Dyjak – naj-
bardziej prawdziwy głos na polskim rynku muzycznym we-
dług Eli Zapendowskiej. Głos na granicy desperacji, krzyku 
i rozpaczy. Mocnym głosem śpiewa równie mocne utwory,
w których – jak mówią sami fani – są krew, żółć i łzy. Dyjak
jest jak prawdziwy buntownik, co to rzuca się głową na-
przód, a dopiero potem podlicza bilans zysków i strat. Takie
są też jego koncerty – zero taryfy ulgowej, śpiewa to, co
czuje i myśli, nawet jeśli taki ekshibicjonizm sporo go kosz-
tuje. Ma za sobą wiele koncertów w całym kraju, wiele wy-
granych przeglądów, w ubiegłym roku ukazała się jego bio-
grafia „Polizany przez Boga”.

Bilety w cenie 30 zł powinny być jeszcze do nabycia w kasach
Centrum Kultury w Piasecznie.

Koncert 
Majewski & Dyjak

Starcie kick-boxerów
Już 28 lutego w Piasecznie wielkie emocje związane z galą DSF Kickboxing Challenge.

Koncert Dezertera

Grupa Dezerter, która powstała
na początku lat 80. i była jedną 
z najbardziej rozpoznawalnych
formacji niezależnej sceny mu-
zycznej, powróciła w zeszłym
roku na scenę z nowym albu-
mem „Większy zjada mniejszego”. 

Płyta zawiera 10 skonden-
sowanych, mrocznych i niepo-
zostawiających nikogo obojęt-
nym utworów. Powstawała od
stycznia zeszłego roku, a zosta-
ła zrealizowana w lipcu przez 
Macieja Cieślaka w Studiu im.
Adama Mickiewicza oddział 
w Warszawie. Zespół postanowił
wykonać „krok wstecz” i nagrał
materiał w technice analogowej,
czyli na taśmę magnetyczną 
i bez pomocy komputerów. Taka
formuła wymusiła inny tryb

pracy i rejestrowania instru-
mentów – większość partii na-
leżało nagrać na tzw. setkę. To 
z kolei przełożyło się na lepszy
przepływ energii między muzy-
kami podczas sesji. I oczywiście
na brzmienie, które stało się bar-
dziej „oldskulowe”.

Cztery lata, które minęły
od premiery poprzedniego
krążka „Prawo do bycia idiotą”
pozwoliły Dezerterom prze-
myśleć, w którą stronę chcą
podążać ze swoim słowno-
-muzycznym przekazem. Po-
mimo napisania ponad setki
zaangażowanych piosenek dali
radę znaleźć jeszcze tematy, 
o których warto mówić. Ta
płyta nie jest lekką rozrywką,
kwalifikuje się raczej do wagi

ciężkiej i wymaga od słucha-
czy zaangażowania intelektu-
alnego. Jak twierdzi Krzysztof
Grabowski, perkusista i autor
tekstów: – Ta płyta nie zawie-
ra wesołkowatego „rock’n’rolla”,
mimo że jest grana na gita-

rach, a w wokalach pojawia się
sporo melodii. 

Bilety w cenie 30 zł będą
do nabycia w kasach Centrum
Kultury od 20 lutego.
www.dezerter.com

www.�.com/dezerter1981

Legenda polskiego punk rocka zagra 20
marca w piaseczyńskim domu kultury.

„Mój Bułat, mój Wołodia”
W ramach Wtorku Wydarzeń 24 lutego zapraszamy 
na koncert piosenek rosyjskich bardów.

Program „Mój Bułat, mój Wołodia” to wieczór z muzyką,
podczas którego będzie można posłuchać m.in. kilku tłu-
maczeń piosenek Okudżawy czy pieśni Wysockiego w prze-
kładach M.B. Jagiełły, a wszystko to w wykonaniu Aleksandra
Trąbczyńskiego (śpiew, gitara) oraz Tymona Trąbczyńskiego
(kontrabas). Wstęp wolny.

Aleksander Trąbczyński – aktor, tekściarz, gitarzysta.
Przez ponad 25 sezonów w zespole artystycznym warszaw-
skiego Teatru Powszechnego. Grał w serialach „Zmiennicy”,
„Pensjonat POD RÓŻĄ”, „Plebania” i wielu innych. Współpracuje
z Teatrem Dramatycznym i Teatrem Powszechnym w Łodzi.
Podczas swoich wieczorów („Trąba na pniu” i in.) wykonuje
piosenki Wysockiego, Okudżawy, Brassensa, Stachury, cze-
skich bardów – Nohavicy i Plíhala, śpiewa wiersze Herberta,
a także spolszczone przez siebie słynne piosenki Antônia Car-
losa Jobima. W swoich projektach współpracował z wybit-
nymi muzykami sceny jazzowej – Michałem Kulentym, śp.
Zbyszkiem Wegehauptem, Jerzym Małkiem, Krzysztofem
Wolińskim, a także z Małgorzatą Markiewicz, Agą Derlak 
i synem Tymonem. Pisze limeryki i teksty piosenek.

Dezerter, trasa 2014, promocja płyty „Większy zjada mniejszego”
Foto Robert Ochnio 


