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Sesja Rady Miejskiej

Telefony do urzędu

Old Spice Girls

odbędzie się 13 maja
2015 r. o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

Przedstawiamy Państwu aktualny schemat organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
z danymi kontaktowymi do
wszystkich wydziałów i pracowników oraz do jednostek organizacyjnych gminy. * str 5

Plejada gwiazd wystąpi
26 maja w Piaseczyńskim
Centrum Kultury z kabaretowym przedstawieniem z dialogami autorstwa Marii Czubaszek
*str. 8

Informacje
urzędowe:

Wybierzemy Prezydenta

Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej
Sprawozdanie z pracy
burmistrza

str. 2
str. 3

Postęp prac
inwestycyjnych
Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych z zakresu
budownictwa kubaturowego oraz budowy dróg i systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piaseczno.

str. 2

Zawieszenia w Spółce
PWiK

Szanowni Państwo,
W niedzielę 10 maja odbędą się wybory na urząd
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenie
gminy Piaseczno czynnych będzie 45 lokali wyborczych w godz. 7.00–21.00.
Na szóstej stronie gazety umieściliśmy obwieszczenie z adresami obwodowych komisji wyborczych.
Osoby, które w dniu głosowania zamierzają oddać
głos w innym miejscu niż miejsce zameldowania lub
miejsce umieszczenia w stałym spisie wyborców,
mogą do 8 maja odebrać w Urzędzie Miasta zaświadczenie o prawie do głosowania i na jego podstawie
zagłosować w innym, dowolnym lokalu wyborczym.
Proszę zwrócić uwagę, że w stosunku do poprzednich wyborów uległy zmianie dwa adresy
lokali wyborczych, dla obwodu nr 19 w Piasecznie
oraz dla obwodów 33 i 34 w Zalesiu Górnym. Do
Państwa dyspozycji pozostaje też wyszukiwarka
lokali wyborczych na stronie www.piaseczno.eu.

Podczas wyborów otrzymacie Państwo
jedną kartę do głosowania z kandydatami na
urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aby
Państwa głos był ważny, na karcie do głosowania
należy postawić znak „X” obok nazwiska tylko
jednego, wybranego kandydata.
Zachęcam do świadomego udziału w wyborach. Pamiętajmy, że możliwość głosowania
w wolnych wyborach jest największą zdobyczą
demokratycznych przemian, jakie zaszły w Polsce po 1989 roku.
Więcej informacji dotyczących wyborów
znajdą Państwo na stronie internetowej gminy
www.piaseczno.eu.
Z poważaniem,
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Zdzisław Lis

Co na majówkę ?
Choć krótsza niż zazwyczaj, tegoroczna majówka zapowiada się nadzwyczaj efektownie.
Oprócz uroczystości oﬁcjalnych zapraszamy Państwa do udziału w przygotowanych na weekend imprezach plenerowych. Szczegóły na str. 7 i 8.

Rada Nadzorcza Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na posiedzeniu w
dniu 14 kwietnia br. zawiesiła dwóch
str. 2
członków zarządu.

Nowa wiceburmistrz
Piaseczna

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis powołał swojego II zastępcę, którym została Hanna Kułakowska-Michalak.

str. 3

Nowy plac zabaw
Do wakacji powinien zostać wybudowany nowoczesny, duży plac zabaw
na terenie przejętym od Spółdzielni
str. 4
„Jedność”.

Piaseczyńska Mila Konstytucyjna, Mazovia MTB Marathon, Piknik Indiański, wycieczki kolejką wąskotorową czy II edycja zawodów kajakowych
na rzece Jeziorce - to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na Państwa w gminie Piaseczno w majowy weekend.
Foto Darek Nowak, Agnieszka Legat, Łukasz Wyleziński, Arkadiusz Strzyżewski
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Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej w Piasecznie

Nowy przewodniczący Rady Oświatowej

SESJA 6

Funkcję przewodniczącego Rady Oświatowej, organu doradczego Rady Miejskiej,
objął z dniem 9 kwietnia 2015 r. przewodniczący Piaseczyńskiego Porozumienia Rad
Rodziców Piotr Raczkowski, z zawodu sędzia.

15 kwietnia 2015 r.

Sesję rozpoczęła uroczystość wręczenia nagród w konkursie
edukacyjnym dla gimnazjalistów „W Krainie Rzeki Jeziorki”,
zorganizowanym przez Prywatne Gimnazjum Nr 2 „Szkoła
Marzeń” w Piasecznie, w partnerstwie z gminą Piaseczno.
Następnie radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji,
a sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił
przewodniczący Rady Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu wniosków i interpelacji skarbnik zapoznała radnych z sytuacją
ﬁnansową gminy.
Zmiany budżetowe
Radni wprowadzili następujące zmiany w budżecie na
2015 rok:
• dotację w wysokości 225 tys. zł przekazano powiatowi
piaseczyńskiemu na budowę ul. Piaseczyńskiej w Złotokłosie;
• o 346 tys. zł zwiększone zostały środki na zadania drogowe
i oświetleniowe;
• 130 tys. zł przeznaczono na przeprowadzenie konkursu
ofert na organizację wyjazdowej formy wypoczynku w połączeniu ze szkoleniem i realizacją programu proﬁlaktycznego dla dzieci i młodzieży z gminy Piaseczno;
• 60 tys. zł przeznaczono na zakup samochodu służbowego
dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
• 180 tys. zł przeznaczono na organizację programu dodatkowych zajęć sportowych w przedszkolach publicznych oraz
dla uczniów klas 1–3 szkół podstawowych, w tym doszkalanie
kadry nauczania początkowego;
• gmina Konstancin-Jeziorna przyznała Piasecznu dotację
w wysokości 7 500 zł, a gmina Tarczyn środki w wysokości
40 000 zł na funkcjonowanie Piaseczyńskiej Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej, która będzie organem
doradczym dla obu tych gmin;
• na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 przeznaczono kwotę
1 449 209 zł na wynajem dodatkowych pomieszczeń i funkcjonowanie części placówki w nowym miejscu;
• 13 tys. zł przeznaczono na zakup serwera, na wniosek Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół;
• 250 tys. zł ma służyć wykonaniu ogólnodostępnych, tymczasowych miejsc postojowych przy ul. Nadarzyńskiej;
• zwiększono wydatki o kwotę 303 652 zł na odszkodowania
dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
Rada wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015–2025.
Zagospodarowanie przestrzenne
Radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania części wsi Głosków,
części wsi Bobrowiec oraz części wsi Bobrowiec dla terenu
w narożniku ulic Głównej i Skrajnej.
Uchylono uchwałę Nr 1597/LIII/2014 z dnia 12 listopada
2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części miasta Piaseczna obszaru ograniczonego ulicami: Pomorską, Derdowskiego,
Orężną, Stołeczną. Zdecydowano o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu dla części miasta Piaseczna
dla obszaru ograniczonego ulicami: Pomorską, Derdowskiego, Orężnej, Sienkiewicza.
Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Woli Gołkowskiej.
Nieruchomości
Radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na 10 lat działki przy ul. Szkolnej i ul. Fabrycznej w Piasecznie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy –
Stowarzyszenia Kupieckiego „Bazarek”.
Pozostałe
Radni zdecydowali o powołaniu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.
Rada oddaliła jako niezasadną skargę grupy rodziców
na panujące, ich zdaniem, nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa oraz na stosowanie przemocy wobec dzieci
w Przedszkolu Nr 9 w Piasecznie.
Zatwierdzono też ocenę zasobów pomocy społecznej
na rok 2014 dla gminy Piaseczno.
Rada postanowiła również odrzucić skargę dotyczącą
naruszenia interesu prawnego w związku z uchwałą nr
1589/LII/2014 z dnia 29.10.2014 r., w przedmiocie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno, w zakresie
działek położonych w Bogatkach oraz działki położonej
w Runowie.
Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały dostępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.

Wiceprzewodniczącym Rady
Oświatowej pozostał przedstawiciel dyrektorów gimnazjów Dariusz Nowak z Gimnazjum Nr 1
w Piasecznie, natomiast z ramienia
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
w Radzie działać będzie nowa wiceburmistrz Hanna KułakowskaMichalak, odpowiedzialna m.in. za
sprawy edukacji w gminie.
Na posiedzeniu w dniu
9 kwietnia 2015 r. Rada pozytywnie zaopiniowała osiem
projektów uchwał związanych
z piaseczyńską oświatą, m.in.
przeznaczenie blisko 1,5 mln zł
na doposażenie oraz funkcjono-

wanie ﬁlii Szkoły Podstawowej
Nr 5, a także odrzucenie skargi
grupy rodziców na nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa oraz na stosowanie
przemocy w stosunku do dzieci
w Przedszkolu Nr 9 w Piasecznie.
Rada Oświatowa jest organem doradczym i konsultacyjnym działającym przy Radzie
Miejskiej. W jej skład wchodzą
m.in. rodzice, dyrektorzy szkół,
nauczyciele i radni.
Protokoły z posiedzeń Rady
Oświatowej dostępne są na stronie gminy www.bip.piaseczno.eu
w dziale „Oświata”.

Piotr Raczkowski został nowym przewodniczącym Rady
Oświatowej
Foto Krzysztof Kasprzycki/URZĄD MIASTA

Realizacja zadań inwestycyjnych

Na ulicy Mleczarskiej trwają prace przy układaniu asfaltu
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
Budownictwo kubaturowe
• Dworzec PKP – trwają prace wykończeniowe, rozpoczęto prace
elewacyjne.
• Modernizacja budynku kolejki
wąskotorowej pod kątem hali widowiskowej – trwa uzgadnianie
wytycznych u MWKZ oraz rozpoczęto procedowanie zmiany MPZP.
• Projekt wymiany pokrycia dachu
budynku przy ul. Sierakowskiego
11 – gmina przystępuje do drugiego
przetargu w wyniku braku możliwości rozstrzygnięcia pierwszego przetargu.
• OSP Piaseczno – prowadzone są
roboty elektryczne i sanitarne wewnętrzne, roboty związane z ociepleniem budynku.
• OSP Jazgarzew – trwają prace,
budowlane.
• Szkoła Podstawowa w Zalesiu
Górnym: trwa układanie parkietu
w nowej sali gimnastycznej,
w starej części – trwają roboty
elektryczne i sanitarne.
• Zespół Szkół w Józefosławiu –
trwają roboty instalacyjne wewnętrzne i roboty elewacyjne.
• Centrum Edukacyjno-Multimedialne – Biuro Projektowe złożyło
wniosek o pozwolenie na budowę
13.03.2015 r., obecnie opracowuje
dokumentację wykonawczą.
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalesiu
Dolnym – opracowano projekt budowlany; dnia 27.01.2015 r. złożono
wniosek o pozwolenie na budowę.
• Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie, projekt i rozbudowa – wyłoniono wykonawcę robót, termin
zakończenia prac: sierpień 2016.
• Budynek socjalno-usługowy
przy skate parku – trwają prace
naprawcze.

Drogi
• Przebudowa ul. Szpitalnej na
odcinku od ul. Sienkiewicza do
al. Kalin o łącznej długości 900 m
wraz z odwodnieniem – trwa
opracowywanie dokumentacji,
przewidywany termin oddania
projektu: 29 maja 2015.
• Ul. Ptaków Leśnych w Żabieńcu
i Jastrzębiu – opracowano koncepcję budowy chodnika wraz z odwodnieniem.
• Ciąg pieszo-rowerowy na przedłużeniu ul. Kombatantów w Józefosławiu – wykonano projekt
budowlany, trwa procedura uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę.
• Ul. Julianowska, budowa ścieżki
rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul.
Kameralnej w Józefosławiu –
trwają prace budowlane i uzgodnienia dotyczące przejazdu kolejowego oraz sygnalizacji przy
ul. Kombatantów.
• Al.Wilanowska – ul. Jeziorki, Zalesie Dolne, projekt i budowa ciągu
ulic od ul. Granicznej do ul. Dworcowej – zakończono roboty drogowe ok. 30 metrów przed ul.
Dworską. Zachodzi konieczność dokończenia na pozostałym odcinku
robót kanalizacyjnych oraz usunięcia kolizji energetycznej. Zaawansowanie całości prac ok. 60 %.
• Ul. Mleczarska w Piasecznie –
trwają prace budowlane, stan zaawansowania całości prac ok. 35%.
Planowany termin zakończenia
prac: 30 czerwca 2015 r.
• Projekt rewitalizacji placu Kisiela
wraz z przebudową odcinka ul.
Kościuszki i Sierakowskiego oraz
przebudowa Kanału Piaseczyń-

skiego od komory przy budynku
sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku – trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia
na budowę.
• Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odcinku
od ul. Działkowej do ul. Uroczej –
trwa opracowywanie projektu
budowlanego.
• Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty powiązań
dróg gminnych i powiatowych
z węzłem Antoninów na drodze
S-7 – trwa uzyskiwanie niezbędnych warunków technicznych,
uwzględnionych przy wykonywaniu koncepcji.
• Ul. Jesionowa, Zalesie Górne –
trwa regulacja stanów prawnych
działek pod drogę.
• Projekt przebudowy ulic: Północnej, Świerkowej, Borkowej, oraz
parkingu przy ZSP w Piasecznie
i ul. Głównej w Bobrowcu – trwa
opracowywanie dokumentacji
projektowej. Dla ul. Głównej – oczekujemy na decyzję środowiskową.
• Projekt budowy ulic Krótkiej i Olchowej w Józefosławiu –WZMiUW
nałożył na gminę obowiązek
zamiany przepustu na most
w związku z przebudową fragmentu ul. Ogrodowej po budowie kanału deszczowego. Trwają
uzgodnienia w tym zakresie.
• Koncepcja budowy ul. Wenus w
Józefosławiu – ogłoszono przetarg
na wyłonienie wykonawcy.
•Projekt budowy ul. Żytniej na odcinku od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie – trwają
prace projektowe.
•Ul. Okrzei – trwa aktualizacji projektów budowlanych.
• Projekt budowy ul. Śląskiej w Piasecznie – 4 maja odbędzie się spotkanie z mieszkańcami i przedstawienie projektu.
• Koncepcja układu drogowego
wraz z odwodnieniem w obszarze
ulic Berberysowej i Irysów w Piasecznie – zadanie wykonane.
Opracowano koncepcję.
• Projekt skrzyżowania ul. Rybnej
z ul. Gościniec, Wola Gołkowska/Robercin – mieszkańcy zaakceptowali koncepcję z drobnymi
uwagami.
• Przebudowa ul. Geodetów na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Julia-

nowskiej, przebudowa kanału
deszczowego w ulicach Granitowej
i Rubinowej, oświetlenie i monitoring ul. Granitowej oraz projekt ul.
Energetycznej, od ul. Geodetów do
Rubinowej – trwają uzgodnienia
z gminą Lesznowola dotyczące rozwiązania fragmentu od ul. Puławskiej do EKO-MYSIADŁA. Następnie projekt będzie ponownie
uzgadniany z mieszkańcami.
• Projekt budowy ul. Polnej
w Chyliczkach wraz z odwodnieniem od ul. Urbanistów do ul. Moniuszki – trwa przygotowanie procedury przetargowej.
Oświetlenie
• Projekt i budowa oświetlenia ul.
Wojska Polskiego w Piasecznie, zadanie podzielono na dwa etapy:
etap II, obejmujący odcinek ulicy
Wojska Polskiego – zakończony.
Na pozostałym odcinku trwa regulacja własności gruntów.
• Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki we wsi Nowinki –
opracowano projekt. Trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia
na budowę.
• Oświetlenie ul. Polnej w Henrykowie Uroczu – wykonano projekt.
• Oświetlenie ul. Zielone Wzgórze
w miejscowości Głosków Wieś –
zadanie wykonane.
• Oświetlenie przedszkola i żłobka
w Baszkówce – zadanie w trakcie
realizacji.
• Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach – trwa regulacja stanów
prawnych działek.
• Oświetlenie ul. Lirycznej i ul. Dzikiej Mięty w Robercinie – wybrano wykonawcę, trwa przygotowanie umowy.
• Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie – trwa regulacja stanów
prawnych działek.
• Projekt i budowa oświetlenia ul.
Mirabelki w Józefosławiu – trwają
prace budowlane.
• Projekt i budowa oświetlenia ul.
Wspólnej w Głoskowie – przygotowywane są dokumenty do
przeprowadzenia procedury konkursowej.
• Projekt oświetlenia ul. Spełnionych Marzeń, Kwitnących
Kwiatów i Przyjemnej w Baszkówce – trwa opracowywanie
projektu.
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Sprawozdanie z pracy burmistrza
od 18 marca do 15 kwietnia 2015 r.
• zorganizowanie wypoczynku letniego z programem
proﬁlaktycznym dla dzieci i
młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
gminy Piaseczno;
• zakup i dostawę materiałów
do remontu dróg gminnych.

Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw
i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali się od 18 marca do
15 kwietnia 2015 r.
Burmistrz ogłosił
przetargi na:
• kontynuację remontu ulic
Prackiej i Wroniej w Henrykowie Uroczu;
• dwukrotne koszenie i czyszczenie przydrożnych rowów,
cieków przepustów na terenie
gminy Piaseczno;
• opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
ul. Wenus o długości 505 m,
w rejonie skrzyżowania z ul.
Alaski w Józefosławiu;
• modernizację urządzeń lekkoatletycznych na terenie stadionu miejskiego;
• remont ulic Płaczącej Wierzby,
Pieszej i Pszczelej w Woli Gołkowskiej – utwardzenie tłuczniem wraz z odwodnieniem;
• rekonstrukcję pomieszczeń
kuchni wraz z zapleczem oraz
jadalni w budynku Gimnazjum
Nr 2 przy al. Kalin 30 w Piasecznie;

Burmistrz zatwierdził
przetargi na:
• remont bieżący nawierzchni
chodników, jezdni brukowych
i dróg nieutwardzonych na
terenie gminy Piaseczno, wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane i Transportowe Andrzej Szkudlarek, za cenę
388 741,50 zł brutto;
• remont chodnika na terenie osiedla przy ul. Szkolnej
w Piasecznie, wykonawca:
DOWBUD-C Sp. z o.o. z Warszawy, za cenę 212 893,32 zł;
• wykonanie opracowań
i prac geodezyjnych dla potrzeb gminy, wykonawca:
Kaczmarczyk Krystyna Geodeta Uprawniony z Warszawy,
za cenę określoną w formularzu ofertowym;
• rozbudowę budynku Zespołu
Szkół Publicznych w Jazgarzewie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, wykonawca: MPPROJEKT Polska Sp.
z o.o., za cenę 1 622 000,00 zł;
• przebudowę ul. Saperów od
ul. Dworcowej do ul. Towarowej w Piasecznie, wykonawca: FAL-BRUK Sp. z o.o.,
za cenę 311 190,00 zł.
W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi spr
awami, m.in. odbyły się na-

Dyrektor odwołana
Na wniosek rady pedagogicznej, 30 marca burmistrz odwołał
panią Agnieszkę Malarczyk ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Piasecznie.
Oprócz zarzutów formalnych dotyczących funkcjonowania szkoły,
czyli widocznej dezorganizacji zarządzania, podstawą zwolnienia
był narastający konﬂikt pomiędzy dyrekcją a radą pedagogiczną.
– Nie mogłem pozostać obojętny na argumenty nauczycieli, którzy
nie widzieli możliwości dalszej współpracy z dotychczasową panią
dyrektor – wyjaśnia burmistrz Zdzisław Lis.
Namacalnym dowodem słuszności zarzutów stawianych przez
radę pedagogiczną jest wyraźny odpływ uczniów, których w roku
szkolnym 2010/2011 było 406, a w roku 2014/2015 już tylko 345, czyli
o 4 oddziały mniej. To z kolei pociągnęło za sobą konieczność redukcji o 11 etatów kadry pedagogicznej. Paradoksalny jest fakt, że
jest to jedna z najlepiej wyposażonych placówek w gminie, z doskonałymi warunkami lokalowymi, mogąca pomieścić 500 uczniów.
Problem ten nie jest związany ze strukturą demograﬁczną, gdyż
w tym samym czasie inne placówki są przepełnione.
Winą za taki stan rzeczy rada pedagogiczna obarcza byłą
panią dyrektor, zarzucając jej brak współpracy i zainteresowania
sprawami szkoły, uchylanie się od decyzji, złą komunikację z kadrą
nauczycielską i uczniami oraz niewywiązywanie się z obowiązków
i złą organizację pracy szkoły. Uchwałę o odwołanie pani Malarczyk
z pełnionej funkcji poparło 22 z 29 głosujących nauczycieli. Wniosek
został poparty przez związki zawodowe.
– Narastający konﬂikt pomiędzy dyrekcją a nauczycielami miał
negatywny wpływ na funkcjonowanie placówki i zagrażał realizacji
podstawowych celów szkoły. Pani Malarczyk nie potraﬁła sobie
z nim poradzić i nie dawała gwarancji prawidłowego kierowania
placówką. W trosce przede wszystkim o uczniów i jakość nauczania zdecydowałem o odwołaniu jej z pełnionej funkcji. Od przyszłego dyrektora oczekiwać będę wdrożenia programu naprawczego dla nowoczesnej, dysponującej ogromnym potencjałem
szkoły – podkreśla burmistrz.
Decyzja o odwołaniu dyrektor Malarczyk nie zakłóca bieżącej
pracy szkoły. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki dyrektora zostały powierzone obecnej wicedyrektor Ewie Mozer.
*

stępujące spotkania i wydarzenia z udziałem burmistrza:
19 marca – spotkanie wielkanocne Związku Niewidomych;
20 marca
– spotkanie z jubilatami (50lecie pożycia małżeńskiego)
w Przystanku Kultura;
– spotkanie wielkanocne
z mieszkańcami wsi Szczaki;
21 marca
– udział w IV Ogólnopolskim
Turnieju Maszyn Wodnych;
– udział w III Edycji Targów
Edukacyjnych EDU FUN FAMILY w Piasecznie;
– spotkanie wielkanocne
Związku Sybiraków;
22 marca – turniej siatkówki
w GOSiR Piaseczno;
25 marca
– spotkanie z przedstawicielami Auchan w sprawie omówienia udziału spółki Auchan
w rozbudowie infrastruktury
drogowej;
– spotkanie wielkanocne
w Starostwie Powiatowym;
26 marca
– spotkanie wielkanocne Stowarzyszenia Kobiet Ziemi
Piaseczyńskiej;
– spotkanie wielkanocne
w PKS Polonus w Piasecznie;
– zebranie gminnego zarządu
OSP;
29 marca
– udział w IV Piaseczyńskim
Turnieju IKO Mazovia Cup
w Piasecznie;
– udział w Kiermaszu Wielkanocnym na rynku w Piasecznie;
30 marca - spotkanie z dyrektorem Gimnazjum Nr 1
w sprawie klas sportowych;

31 marca – udział w posiedzeniu Młodzieżowej Rady
Gminy;
1 kwietnia – spotkanie w Belsku Dużym z przedstawicielami gmin w sprawie ustalenia
zasad współpracy dotyczących Piaseczyńsko-Grójeckiej
Kolei Wąskotorowej;
2 kwietnia
– udział w posiedzeniu Rady
Sportu;
– spotkanie z przedstawicielami Auchan w sprawie infrastruktury drogowej;
7 kwietnia
– udział w posiedzeniu Rady
Społecznej Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
w Piasecznie;
8 kwietnia
- spotkanie z inicjatorami
Katolickiej Szkoły pod Żaglami;
9 kwietnia
– udział w posiedzeniu Rady
Nadzorczej PWiK;
– spotkanie z przedstawicielami ﬁrmy Philips – prezentacja oświetlenia ulicznego;
– udział w posiedzeniu Rady
Oświatowej;
14 kwietnia
– udział w posiedzeniu Rady
Nadzorczej PWiK.
Burmistrz na bieżąco organizował posiedzenia kierownictwa urzędu, podczas których omawiane były bieżące
sprawy gminy, współpracował
z organami Rady Miejskiej oraz
brał udział w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.
*

Pokontrolne zawieszenia
w Spółce PWiK
Rada Nadzorcza Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. zawiesiła dwóch członków zarządu.
Na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia br., po zapoznaniu się
ze sprawozdaniem z audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Spółce, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę
o zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków prezesa zarządu pana Leszka Prawuckiego oraz wiceprezesa zarządu
pana Roberta Latawca. Obaj prezesi zostali zwolnieni
z obowiązku świadczenia pracy i pozostają do dyspozycji
Rady Nadzorczej. Bieżące obowiązki w Spółce pełni wiceprezes Barbara Rudzińska-Męka, której najważniejszym
zadaniem jest przygotowanie nowego wniosku taryfowego
oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za 2014
rok. Do pełnienia tymczasowych obowiązków członka zarządu Spółki Rada Nadzorcza oddelegowała też swojego
przewodniczącego.
W Spółce trwa kontrola Rady Nadzorczej, prowadzona
przy udziale przedstawiciela Rady Miejskiej Jerzego Mościckiego – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej. Wyniki pokontrolne wskażą dalszy kierunek
działań.
Podniesione w audycie zarzuty w ocenie burmistrza
miasta i gminy Piaseczno, który sprawuje nadzór właścicielski nad Spółką, winny być zbadane przez uprawnione
organy ścigania. Dlatego też burmistrz skierował do Prokuratury Rejonowej w Piasecznie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby, których ustalenia audytu dotyczą.
*
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Nowa wiceburmistrz
Piaseczna

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis powołał
swojego II zastępcę, którym została Hanna Kułakowska-Michalak
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
Nowa wiceburmistrz oficjalnie objęła funkcję z dniem
1 kwietnia. Do jej kompetencji należą przede wszystkim
sprawy oświatowe. Zajmuje się również sprawami społecznymi, zarządzając referatem spraw społecznych,
polityki mieszkaniowej oraz wydziałem świadczeń społecznych.
– Z racji moich doświadczeń zawodowych oraz
faktu, że moi synowie korzystali z międzynarodowej
niepublicznej edukacji oraz od poziomu gimnazjum
z edukacji publicznej, mam obserwacje dotyczące obu
systemów, i to nie tylko jako rodzic, ale także jako nauczyciel i dyrektor.
Pani Hanna Kułakowska-Michalak ma 45 lat. Ukończyła
Warszawska Akademię Wychowania Fizycznego na kierunku Rehabilitacja Ruchowa oraz dwuletnie studium pedagogiczne. Ukończyła również podyplomowe Studia Menedżerskie – Organizacja i Zarządzanie w Kulturze Fizycznej
oraz kurs kwaliﬁkacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej
i zarządzania oświatą. Jest nauczycielem mianowanym
z dwudziestoletnim stażem pracy w placówkach międzynarodowych oferujących edukację dwuprogramową/dwujęzyczną. Przez ten czas pracowała w czterech niepublicznych placówkach warszawskich. Ponadto przez 6 lat pełniła
funkcje dyrektora międzynarodowej szkoły podstawowej.
– Mój kontakt z piaseczyńską oświatą zaczął się w 2012
roku, kiedy mój młodszy syn rozpoczął edukację w piaseczyńskim gimnazjum. Przez dwa lata działałam w Piaseczyńskim Porozumieniu Rad Rodziców i byłam zaangażowana w tworzenie strategii oświatowej dla gminy
Piaseczno – mówi nowa pani wiceburmistrz.
Prywatnie II zastępca burmistrza Piaseczna jest
szczęśliwą żoną i mamą dwóch synów – uczniów piaseczyńskiego liceum. Jej hobby i sposób na życie to „sport
w każdej postaci”. Wszystkie wakacje letnie i zimowe
spędza na obozach sportowych z dziećmi i młodzieżą,
promując wychowawczy wymiar sportu. W czasie wolnym uprawia sporty i kibicuje swoim synom, również
sportowcom.
– Pani Hanna jest osobą otwartą, pełną pozytywnej
energii i dała się poznać jako świetny koordynator i organizator – mówi Burmistrz Zdzisław Lis. – Wierzę, że
wszystkie te cechy oraz doświadczenie zawodowe pozwolą jej nawiązać dobrą współpracę z piaseczyńską kadrą oświatową. Jednocześnie liczę, że jej działalność
w Piaseczyńskim Porozumieniu Rad Rodziców zaowocuje
dobrymi i przyjaznymi relacjami ze środowiskiem rodzicielskim.

Mobbingu nie stwierdzono
Nie potwierdziły się oskarżenia o stosowanie mobbingu
w piaseczyńskiej oświacie.
Z powodu zarzutu, który padł ze strony mieszkańców
podczas otwartego posiedzenia Komisji Oświaty – o stosowanie mobbingu przez dyrektor Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół wobec dyrektorów placówek
oświatowych – burmistrz, na wniosek Komisji Oświaty, skierował do wszystkich dyrektorów gminnych szkół i przedszkoli list z prośbą o wskazanie sytuacji i zachowań niepożądanych w relacjach na linii przełożony – pracownik oraz
pomiędzy współpracownikami.
List został rozpowszechniony wśród wszystkich pracowników placówek oświatowych.
We wskazanym terminie do Urzędu Miasta i Gminy wpłynął tylko jeden sygnał o negatywnych stosunkach w jednej
z placówek pomiędzy dyrektorem a pracownikiem. Sprawa
jest obecnie badana.
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Ochrona Środowiska

Plan gospodarki
niskoemisyjnej
Miasto i Gmina Piaseczno jest na etapie opracowywania Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji
emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności
energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także
zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
Celem wdrażania Planu jest poprawa stanu środowiska
i jakości życia mieszkańców naszego miasta poprzez działania
w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych
i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Piaseczna.
Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Piaseczna i podmiotów działających
na terenie gminy na uzyskanie doﬁnansowania ze środków
krajowych i europejskich, w tym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014–2020.
Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gmina
Piaseczno uzyskała doﬁnansowanie w ramach konkursu prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszego miasta w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz
termomodernizacji budynków, przekazujemy Państwu
krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych
programach wdrażanych przez miasto.
Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości
powietrza w Piasecznie.
Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz z ankietą znajdą
Państwo na stronie internetowej www.piaseczno.eu.
Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Miasta i Gminy lub u wykonawcy Planu – Agencji Użytkowania
i Poszanowania Energii Sp. z o.o., tel.: 42 640 60 14, pgn@auipe.pl.
Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miasta
i Gminy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy
Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, lub przesłać
drogą elektroniczną na adres: pgn@auipe.pl.
Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Zdzisław Lis

Jubileusz Krauzówki
W sobotę 16 maja Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ewy
Krauze w Piasecznie będzie obchodzić 60. rocznicę istnienia i 20. rocznicę nadania szkole imienia.
Tego dnia na terenie szkoły przy al. Kasztanów 12 odbędzie
się specjalna uroczystość, poprzedzona mszą świętą w intencji zmarłych nauczycieli i absolwentów, odprawioną
o godz. 14.00 w kościele przy ul. Modrzewiowej w Zalesiu
Dolnym. Na część oﬁcjalną i występy uczniów zapraszamy
o godz. 15.30, natomiast o 16.30 rozpocznie się spotkanie
gości i absolwentów w gmachu szkoły. – Zapraszamy absolwentów do towarzyszenia nam w tym ważnym dla nas
dniu, szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie
internetowej szkoły: www.krauzowka.pl – mówi Grażyna
Wasilewicz-Zapalska, koordynator jubileuszu.
Szkoła ma bogatą i barwną historię. Swój początek
wzięła od tajnych kompletów organizowanych na terenie
Zalesia Dolnego w latach 1939–1945. Po zakończeniu wojny
funkcjonowała w prywatnych domach założycieli aż do
8 maja 1954 roku, kiedy to rozpoczęto budowę nowego
budynku, w którym Krauzówka mieści się do dziś. Cała zalesiańska społeczność, nauczyciele, uczniowie i rodzice
oraz absolwenci są ze sobą bardzo zżyci, często angażują
się we wspólne projekty, chętnie współpracują. – Szkoła
odgrywa ważną rolę w środowisku lokalnym, stąd nasze
zaangażowanie i szczególny charakter tego wydarzenia –
dodaje koordynatorka.

Przyszłość gimnazjalistów
z Zalesia Górnego
Gimnazjum w Zalesiu Górnym przystąpiło do projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –
»Moja przyszłość«”.
W ramach projektu zaoferowane
zostały młodzieży dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (ﬁzyka, chemia, geograﬁa,
matematyka), jak również doradztwo edukacyjno-zawodowe. Projekt realizowany jest do czerwca
2015 roku.
Dzięki udziałowi w projekcie
młodzież zyskuje dodatkową
wiedzę oraz szansę, by utrwalić
zdobyte wiadomości w niekonwencjonalny i bardzo atrakcyjny
sposób. Projekt realizowany jest
głównie w szkole – tu odbywamy
zajęcia, służymy pomocą tym,
którzy zgłaszają swoje potrzeby,
utrwalamy materiał, robimy niezbędne powtórki, oglądamy i wykonujemy doświadczenia zgodnie z maksymą: „Powiedz mi,
a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Dużym zainteresowaniem cieszą się doświadczenia na
SCIFUN-ie, staramy się, by były
inspiracją do dalszego rozwoju
uczniów.
Zajęcia z doradztwa zawodowego mają za zadanie poszerzyć
perspektywę patrzenia w przy-

szłość, dalszą niż osiągnięcie sukcesu w rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Spotkania te są
również okazją do głębszego poznania własnych możliwości, preferencji i zainteresowań. Zajęcia zwracają uwagę na cechy
i umiejętności istotne w przyszłej
pracy zawodowej, takie jak inteligencja emocjonalna, kreatywność
i gotowość do współpracy.
Projekt umożliwia pracę
z uczniami nie tylko z wykorzystaniem nowych technik elektronicznych, ale również w terenie
i na wycieczkach zaplanowanych na cały rok szkolny.
W pierwszym semestrze pracę
z grupą beneﬁcjentów projektu
rozpoczęła wycieczka w teren
najbliższy. Lekcja geograﬁi i języka angielskiego odbyła się
w plenerze – w dolinie rzeki Zielonej. Następnie miała miejsce
wycieczka do Torunia i wyprawa
do Planetarium. Zwiedzanie
grodu Kopernika było szansą, by
przypomnieć sylwetkę genialnego astronoma i naukowca,
a także przygotować jego biograﬁę w języku angielskim. Wizyta
w stacji uzdatniania wody dała

uczniom możliwość zbadania jakości wody przed uzdatnieniem
i po nim, zapoznania się z procesami technologicznymi w tego
typu zakładach. W Centrum Nauki Kopernik młodzież mogła odbyć dwugodzinne zajęcia indywidualne (pracownia chemiczna
i ﬁzyczna – optyka). Poznawanie
zjawisk występujących w otaczającym nas świecie i praw
nimi rządzących, z wykorzystaniem urządzeń Centrum, było
dla wielu uczniów szansą, by
wiedzę podręcznikową oswoić
i przyswoić. W miejscowości
Belsk pod Grójcem mogliśmy
z kolei odwiedzić zakład produkcyjny ﬁrmy Ferrero, obserwować
linię technologiczną i poznać
proces produkcji wyrobów czekoladowych. Lekcja chemii upłynęła w przyjemnej, wręcz słodkiej atmosferze.
Zajęcia otwarte w instytucjach związanych z edukacją
i kulturą są podwójnie cenne: na
styku teorii i praktyki młodzi ludzie mogą rzeczywiście dostrzec
swoją przyszłość. Ciekawa lekcja
ﬁzyki, chemii, geograﬁi, połączona z wizytą w interesującym

miejscu pracy, na pewno pomoże w dookreśleniu własnych
zainteresowań, zrozumieniu,
w jakim kierunku trzeba podążać,
by znaleźć w przyszłości pracę
satysfakcjonującą i odpowiadającą własnym zdolnościom.
W ramach projektu uczniowie wzięli również udział
w ogólnopolskim konkursie pod
patronatem władz lokalnych,
którego tematem były elektrownie wiatrowe. Nasi uczestnicy
zdobyli nagrody w dwóch kategoriach: moc wiatraka i wykonanie wiatraka.
Realizacja projektu umożliwiła także zakup materiałów
edukacyjnych i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć.
Krystyna Zwierzyńska
nauczyciel języka angielskiego
Projekt realizowany przez
gminę Piaseczno w ramach
Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt w całości ﬁnansowany jest
ze środków zewnętrznych.

Powstanie nowy plac zabaw
Do wakacji powinien zostać wybudowany nowoczesny, duży plac zabaw na terenie
przejętym od Spółdzielni „Jedność”.
Gminny Wydział Utrzymania Terenów Publicznych pracuje obecnie nad całościową koncepcją zagospodarowania zaniedbanego
terenu rekreacyjnego przy al. Róż
w Piasecznie. W pierwszym etapie przygotowywany jest projekt
placu zabaw, który zastąpi niespełniający norm technicznych
plac tzw. Danonka. Miejsce do zabawy najprawdopodobniej obejmie większy obszar i będzie trochę przesunięte w stosunku do
obecnego placu. W części pokryte
będzie nawierzchnią bezpieczną,
a w części wysypane piaskiem.
Do zabawy posłużą nowoczesne,
atestowane urządzenia zabawowe.
– Wydanie gminie nieruchomości przy al. Róż nastąpiło 9 stycznia tego roku. Nie istniała dokumentacja techniczna placu
zabaw, więc od razu zabraliśmy
się do inwentaryzacji i planowania, jak zrewitalizować ten teren,
aby dzieciom i ich opiekunom
przyjemnie spędzało się tam czas
– mówi Daniel Putkiewicz, pełnomocnik burmistrza ds. rozwoju gminy. Wkrótce obecny
plac zabaw przestanie być dostępny, a urządzenia zaczną być
demontowane. – Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, musimy zamknąć na chwilę Danonka. Na ten czas zapraszam

Zdewastowany „Danonek” już wkrótce ustąpi miejsca nowoczesnemu placowi zabaw
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
dzieci do zabawy na placu przy
ul. Kusocińskiego – proponuje
Grzegorz Chrabałowski, naczelnik wydziału zajmującego się
tym terenem.
W drugim etapie gmina zajmie się poprawieniem jakości części rekreacyjnej ulokowanej bliżej
poczty. – Przydałyby się tu nowe
nasadzenia, a także ciekawe miejsca do rekreacji dla seniorów, którzy chętnie w tym miejscu spędzają swój wolny czas – dodaje
Daniel Putkiewicz.
*

Bezpłatne porady prawne
Mieszkańcy gminy Piaseczno mogą korzystać z darmowych porad prawnych,
udzielanych przez radcę prawnego pana
Marcina Wojcińskiego.
Porady udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, w sali
przy Referacie Zamówień Publicznych na III piętrze (miejsce może
ulec zmianie), w każdą środę w godz. 9.00–13.00. W celu umówienia
się na konsultację prosimy o kontakt telefoniczny pod numer
508 262 229. Pomoc prawna udzielana jest na każdy temat, z wyłączeniem spraw karnych.
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Maraton rowerowy MTB

Konstytucja 3 maja

Już 3 maja odbędzie się w Piasecznie jeden
z największych maratonów rowerowych
MTB w Polsce.
Zachęcamy do udziału w tej
sportowej rywalizacji, zwłaszcza że mieszkańcy, którzy zapiszą się na maraton w dniu
2 maja, są zwolnieni z opłaty
startowej. Ponoszą jedynie
koszt zestawu startowego
w wysokości 20 zł (dotyczy
osób, które nie posiadają tegorocznego zestawu startowego
na cykl SK bank Mazovia MTB
Marathon). Zapisy prowadzone
będą na stadionie w Żabieńcu,
przy ul. Leśnej 15, w godz.
14.00–17.00. Tam też usytuowane będzie miasteczko rowerowe i całe zaplecze imprezy.
Trasa maratonu ominie najbardziej piaszczyste części Chojnowskiego Parku Krajobrazowego na rzecz twardszych
duktów leśnych, których wiele
fragmentów obﬁtuje w prawdziwe pomniki przyrody. Maraton w Piasecznie to typowy wyścig po płaskich terenach,
z dużymi prędkościami, pełen
adrenaliny i sportowych emocji
na najwyższym poziomie. Odpowiednio zróżnicowana trasa
maratonu zapewni rywalizację
na miarę możliwości każdego
z uczestników.

Dla nich organizatorzy
przygotowali aż cztery dystanse
przystosowane do każdej grupy
wiekowej. Dla dzieci dystans
Hobby (7km), dla dorosłych Fit
(20km) i Mega (53km), natomiast dla osób szukających mocnych doznań jest najdłuższa
trasa Giga, która liczy aż 83 kilometry. O najmłodszych zawodników w tym roku zadba znana
wszystkim rybka MiniMini,
która będzie dopingować ich
podczas specjalnego wyścigu
MiniMini+ Mazovia. Znana stacja telewizyjna przygotuje ciekawe konkursy z nagrodami
oraz specjalne stoisko dla najmłodszych.
Wszystkie dzieci startujące
na dystansie Hobby mogą wziąć
udział w konkursach z nagrodami
w namiocie ﬁrmy Bike Atelier.
Podczas zawodów od godziny
13.00 będą tam organizowane
konkursy z nagrodami. Aby wziąć
udział w zabawie, niezbędny będzie numer startowy na cykl SK
bank Mazovia MTB Marathon.
Ciekawostką będzie klasyﬁkacja mieszkańców Piaseczna.
Zostanie wyłoniony najlepszy
mieszkaniec miasta i gminy Pia-

Maraton przewiduje trasy dla najmłodszych jak i profesjonalistów
Foto mazoviamtb.pl
seczno w kategorii open na dystansach Hobby, Fit, Mega i Giga
z podziałem na płeć. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenia się do tej klasyﬁkacji na
adres biuro@MazoviaMTB.pl do
dnia 1 maja 2015 r. lub w dniu
maratonu w biurze zawodów
w godz. 8.00-11.00.
Program zawodów:
sobota (2 maja)
• godz. 14.00–17.00 zapisy w Biurze Zawodów
niedziela (3 maja)
• 8.00–11.30 – zapisy w Biurze Zawodów

• 10.15 – ustawianie zawodników
w sektorach startowych na dystansie Hobby i ich opiekunów
• 10.20 – start dystansu Hobby
• 11.00 – ustawianie zawodników
w sektorach startowych – dystanse Fit, Mega i Giga
• 11.30 – start dystansów Fit,
Mega i Giga
• 12.30 – dekoracja dystansu
Hobby
• 14.00 – dekoracja dystansu Fit
• 14.20 – dekoracja dystansu
Mega
• 14.30 – dekoracja klasyﬁkacji
mieszkańców Piaseczna
• 15.30 – dekoracja dystansu Giga *

Majowy Weekend Indiański
Od 1 do 3 maja
Park Adrenaliny
i Westernu - Runów
zapewnia mnóstwo ciekawych
atrakcji.
Miasteczko westernowe w Runowie przeistoczy się w Indiańską
Wioskę, gdzie będzie można
wcielić się w postaci rodem z Dzikiego Zachodu. Na imprezę będzie można dojechać kolejką
wąskotorową ze stacji w Piasecznie. – Podczas otwarcia cyklu
weekendów indiańskich pragniemy zgromadzić całe wielopokoleniowe rodziny, tak aby działać
w imię motta Parku: „Zbliżamy
pokolenia” – tłumaczy organizatorka, Małgorzata Habas.
Każda chętna osoba będzie
mogła w prezencie otrzymać indiańskie barwy wojenne oraz
korzystać z atrakcji przygotowanych przez Polski Ruch Przyjaciół Indian, specjalistów od literatury, kultury i historii tej
społeczności. Chętni szukać
będą złota w kopalni, a także
sprawdzą swoje umiejętności na
indiańskiej ścieżce sprawnościowej, podczas walki Apaczów,
jak i podczas strzelania z łuku
i sławnego winchestera, tzw.
Grzmiącego Kija. Nikogo nie
może ominąć pokaz jazdy kon-

Zapraszamy na obchody 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Oﬁcjalne uroczystości odbędą się w niedzielę 3 maja
przy tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Ratuszem.
Rozpoczną się one o godz. 11.00, tuż po mszy świętej za Ojczyznę, odprawionej w kościele św. Anny. W programie
obchodów znalazły się m.in. wystąpienie okolicznościowe
władz samorządowych, złożenie wiązanek oraz koncert
połączonych orkiestr dętych z Piaseczna i Prażmowa zatytułowany „Witaj, majowa jutrzenko”.
W ramach obchodów zapraszamy do udziału w dwóch
wydarzeniach towarzyszących. Pierwszym z nich jest 15.
Piaseczyńska Mila Konstytucyjna, czyli impreza biegowa
organizowana 2 maja w centrum miasta, przy wsparciu ﬁnansowym gminy Piaseczno (www.mila-piaseczno.pl). Drugim – przeprowadzane już po raz 21. w Zalesiu Górnym
„Spotkania z Pieśnią”. 3 maja na wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych zapraszamy o godz. 16.15 na boisko Klubu
Sportowego Hubertus, ul. Pionierów i Białej Brzozy.
Organizatorzy: gmina Piaseczno, Centrum Kultury w Piasecznie, Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Kondycja”.
Współorganizatorzy: Powiat Piaseczyński, Paraﬁa św.
Anny w Piasecznie, „Spotkania z Pieśnią”.

Babeszjoza
Sezon wiosenno-letni niesie ze sobą zagrożenie chorobami
przenoszonymi przez kleszcze groźnymi dla naszych czworonogów. Babeszjoza – to groźna dla psów choroba wywoływana przez pierwotniaka Babesia canis.
Jakie są objawy?
Pies jest smutny, nie chce jeść, nie chce pić, nie chce się
bawić, nie wita się z właścicielem jak zwykle.
Dlaczego tak jest?
Pies gorączkuje, bo pierwotniak mnoży się w erytrocytach, rozpadają się jego krwinki czerwone, uwalniają się
kolejne pierwotniaki, które atakują następne krwinki itd.
Następstwa rozkładu krwinek czerwonych
Zniszczone krwinki są usuwane przez wątrobę i nerki.
Kiedy pies ma wiele rozpadłych krwinek, dochodzi do uszkodzenia tych narządów i nieodwracalnych zmian.
Ważne
Udać się jak najszybciej do weterynarza. Najlepiej w pierwszej dobie, kiedy pies nie je, jest apatyczny. Zwlekanie z wizytą
lekarską skutkuje gorszymi rokowaniami i większymi wydatkami na leczenie, może też zakończyć się śmiercią zwierzęcia.
Pamiętajcie o preparatach i obrożach zabezpieczających przed kleszczami.
Zapraszamy na Facebooka: Szczęśliwe zwierzaki – Piaseczno.

Wiosna Muzyczna
na rynku
Wycieczka kolejką do wioski indiańskiej to propozycja na dobrze spędzony, rodzinny
weekend majowy

9 maja rusza wiosenny cykl koncertów muzyki poważnej,
podczas którego występują chóry i zespoły kameralne.

nej w wykonaniu Stajni Jeździeckiej Impuls. W trakcie dnia przewidziane zostały Rodzinne Zawody Osadników, wyłaniające
śmiałków, którzy otrzymają wejściówki na udział w zamkniętych warsztatach indiańskich.
Na najmłodszych czekać
będą zabawy zarówno na świeżym powietrzu, jak i pod dachem, w tym rzuty kapeluszem
na rogi bawoła, rzuty lassem,
szukanie złota, słuchanie indiańskich opowiadań czy dmuchańce. Trochę starsi uczestnicy
sprawdzą się w walce farmerów,
Apaczów, rzutach podkową czy
w zespołowej grze w piłkarzyki
gigant. Dla nich z pewnością

Prelegentem festiwalu jest pani Zoﬁa Sajkowska – historyk
sztuki, wieloletni pracownik Filharmonii Narodowej. Przez
jedenaście edycji imprezy, która odbywała się w kościołach
dekanatu piaseczyńskiego w Piasecznie wystąpili między
innymi: Chór Kameralny „Ars Cantata”, „Collegium Musicum” – Chór Kameralny Uniwersytetu Warszawskiego,
„Bornus Consort” , Kwartet Wokalny „Musica Cordis”, „Perfugium” – Zespół Liturgiczny Muzyki Dawnej, Chór Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie, Zespól Wokalny „Gaudium”, Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej.
W tym roku, pragnąc dotrzeć do jak najszerszego
grona odbiorców, zapraszamy publiczność na piaseczyński
rynek. W kolejne soboty maja (9, 16 i 23 maja 2015 r. godz.
19.30) podczas festiwalu usłyszymy: OPIUM STRING QUARTET,
kwintet instrumentów dętych TROMBASTIC oraz Koncert
Pieśni Włoskich i Neapolitańskich.
Szczegółowy program Piaseczyńskiej Wiosny Muzycznej dostępny jest na stronie internetowej gminy www.piaseczno.eu oraz na www.kulturalni.pl.

celne oko przyda się przy strzelaniu z winchestera, z łuku oraz
z procy. – Dla seniorów przewidujemy dodatkowo możliwość
skorzystania z licznych gier logicznych, planszowych i karcianych. W ramach wspierania aktywności ruchowej zostaną
udostępnione kijki do Nordic
Walking po okolicznym Lesie
Chojnowskim – mówi organizatorka. – Uczestnicy majówki
będą też mieli okazję zwiedzić
okolicę, korzystając bezpłatnie
z wozu traperskiego – dodaje.
Równolegle do bezpłatnych
atrakcji, dostępne będą różne dodatkowo płatne opcje, np. oprowadzanie na koniu, przejazdy
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drezynami ręcznymi i spalinowymi, możliwość gry w paintball, wybijanie monet metodą
tradycyjną, wykonywanie pamiątkowych listów gończych,
banknotów oraz przypinek
z własną podobizną.
Do Parku Adrenaliny i Westernu, zlokalizowanego przy ul.
Chmielnej w Runowie, będzie
można wejść w godz. 10.00–
19.00. Koszt przyjazdu kolejką:
5 zł – dzieci do 4 lat, 12 zł – dzieci,
25 zł – dorośli. Wejściówki do
ośrodka: 10 zł (8 zł dla jadących
kolejką). Patronat nad imprezą
objął burmistrz Zdzisław Lis.
www.kowboje.com.pl
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SPORT/KULTURA

Old Spice Girls

15. Piaseczyńska Mila
Konstytucyjna

26 maja o Państwa humor zadba babski
kabaret w składzie Barbara Wrzesińska,
Lidia Stanisławska i Emilia Krakowska.
Dawkowanie porcji szczerego
śmiechu rozpocznie się o godz.
19.00 w sali Domu Kultury
w Piasecznie przy ul. Kościuszki 49. Bilety w cenie 35 zł
dostępne będą tylko w przedsprzedaży od 4 maja w kasach
Centrum Kultury w Piasecznie (pl. Piłsudskiego, ul. Kościuszki 49).
Sukces tego oryginalnego
występu kabaretowego leży
przede wszystkim w kreacjach
trzech wspaniałych artystek
o dużym i zróżnicowanym dorobku scenicznym.
Kabaret obfituje w świetne
dialogi autorstwa Marii Czubaszek, naczelnej satyryczki na-

szego kraju. Skecze uzupełnione zostały także o teksty
Zbigniewa Korpolewskiego
(autora tekstów m.in. dla
Hanki Bielickiej i Kabaretu Dudek) oraz Krzysztofa Jaroszyńskiego (satyryka i scenarzysty
piszącego m.in. dla Krystyny
Sienkiewicz czy Jana Kobuszewskiego).
Stuminutowy spektakl nawiązuje do tradycji klasycznego literackiego kabaretu,
gdzie skecz i monolog przeplatany jest piosenką czasem
gorzką, częściej dowcipną,
i gdzie zawsze można liczyć na
dobrą puentę.
*

Pobiegnij na Dzień Europy
9 maja obchodzimy Dzień Europy. Aby w wyjątkowy sposób świętować ten dzień,
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Piaseczno zaprasza tego dnia na bezpłatny Cross Europejski.
Impreza odbędzie się w sobotę
9 maja o godz. 11.00 na terenie
Górek Szymona w Piasecznie.
Każdy chętny może wystartować
w trzech kategoriach: Bieg Rodzinny na 1 km, Bieg Główny na
5 km i Nordic Walking na 3 km.
Zapisy przyjmowane są do 5 maja do godz. 12.00 poprzez stronę:
online.datasport.pl/zapisy. Wszyscy zawodnicy muszą zostać
zweryﬁkowani 9 maja w Biurze
Zawodów w Piasecznie na Górkach Szymona. W biegu głównym mają prawo startu osoby,
które do 9 maja ukończą 12 lat. W
biegu na 1 km prawo startu mają
dzieci, młodzież oraz dorośli bez

względu na wiek. Podczas weryﬁkacji wymagany będzie własnoręczny podpis startującego na
karcie zgłoszeniowej lub oświadczenie potwierdzające start
na własną odpowiedzialność.
W szczególnych przypadkach,
wymagających badania lekarskiego, decyzja lekarza przed startem i w czasie trwania biegu jest
ostateczna. Uczestnicy do lat 18
zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub
opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu. Odbieranie numerów startowych odbywać się
będzie na podstawie kart zgłoszeniowych.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat startowych. Każdy
uczestnik Crossu Europejskiego
dostanie numer startowy. Zdobywcy miejsc I–III w biegu na
5 km, biegu na 1 km i w Nordic
Walking otrzymają pamiątkowe
puchary, a wszyscy zawodnicy
cieszyć się będą mogli z drobnych gadżetów Europe Direct.
Celem imprezy jest przede
wszystkim aktywne spędzanie
Dnia Europy, ale także promowanie zdrowego stylu życia
wśród mieszkańców gminy Piaseczno i okolic.
Program imprezy dostępny
jest na www.piaseczno.eu.

Na Górkach Szymona obecne będzie także mobilne stoisko
Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct – Piaseczno. Zawodnikom będzie kibicował
także Syriusz, maskotka Unii Europejskiej.
Bieg organizowany jest
w ramach działalności Punktu
Informacji Europejskiej Europe
Direct – Piaseczno. Impreza jest
współﬁnansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct”
w latach 2013–2017”.
*

Wyścig na kajakach
W piątek 1 maja odbędzie się II edycja zawodów kajakowych z Piaseczna do Konstancina-Jeziorny.

W sobotę 2 maja po raz piętnasty odbędzie się cykliczna
impreza biegowa na dystansie 1 mili.
Foto Darek Nowak
Bieg od lat przyciąga amatorów w każdym wieku, a także
gwiazdy polskiej lekkoatletyki. Przyświecają mu przede
wszystkim dwa cele: uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz popularyzacja rekreacji ruchowej jako
formy czynnego wypoczynku.
Trasa posiadająca atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na dystansie 1 mili przebiegać będzie tak jak zwykle:
ul. Kościuszki (start) – rynek – ul. Kościuszki – ul. Nadarzyńska – ul. Sierakowskiego – rynek (meta). Bieg główny
open kobiet i mężczyzn rozpocznie się o godz. 12.15.
Zapraszamy również na biegi z udziałem przedszkolaków, dzieci i młodzieży, które zaplanowano od godz. 11.15.
Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisława Lisa i doﬁnansowana jest
ze środków gminy Piaseczno. Organizatorem wydarzenia
jest Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Kondycja”.
Więcej informacji o 15. Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej można znaleźć na stronie www.mila-piaseczno.pl.

Zapisy na bieg Piaseczyńska Piątka
Zachęcamy do udziału w III edycji biegu Piaseczyńska Piątka,
który będzie miał miejsce w sobotę 30 maja na stadionie
miejskim w Piasecznie.
Chętni, którzy chcą zmierzyć się z dystansem 5 km, mogą
zgłaszać się poprzez stronę www.kondycja.com.pl. Numer startowy zostanie przyznany po zaksięgowaniu opłaty, która wynosi
30 zł do dnia 30 kwietnia, 40 zł po dniu 30 kwietnia oraz 60 zł po
dniu 23 maja (w przypadku wolnych miejsc). Pakiet startowy
obejmuje okolicznościową koszulkę dla pierwszych 300 zgłoszeń,
pamiątkowy medal z biegu (także dla pierwszych 300 zgłoszeń),
numer startowy z wbudowanym chipem, posiłek i 0,5 l wody.
Trasa posiada atest PZLA.
Szczegółowy regulamin znajdą Państwo na stronie organizatora, czyli Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego „Kondycja”: www.kondycja.com.pl. Wydarzenie doﬁnansowuje
gmina Piaseczno. Impreza ma na celu propagowanie biegania
jako podstawowej formy ruchu, promocję Piaseczna i integrację
środowiska biegowego, a w szczególności zapobieganie patologiom społecznym i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

Bieg uliczny i piknik

Pływackie święto
Aby sprawdzić swoje siły i umiejętności sterowania kajakiem na Jeziorce, można zapisać się na wyścig
organizowany przez Fundację Jeziorka, pod patronatem burmistrzów Piaseczna oraz Konstancina-Jeziorny, a także starosty
piaseczyńskiego. Uczestnicy konkurować będą o nagrodę o wartości
1500 zł – drona wraz ze szkoleniem
z obsługi, ufundowanego przez
ﬁrmęVideodron.pl. Za drugie i trzecie miejsce organizator przewidział
nagrody w postaci aparatów foto-

Foto Arkadiusz Strzyżewski
graﬁcznych o wartości około 400
zł. Dla pierwszych dziesięciu osad
piaseczyńska pizzeria Biesiadowo
sponsoruje talony na bezpłatną
pizzę. Natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki, sﬁnansowane przez gminę
Piaseczno. Na mecie na zawodników czekać będzie poczęstunek.
Rezerwacje i wpłaty po 70 zł/kajak
przyjmuje Jacek Andrzejak z Fundacji Jeziorka, www.kajaki-piaseczno.pl.Wyścig rusza z przystani
na Górkach Szymona o godz. 10.00.

W sobotę 2 maja odbędzie się Międzynarodowe Grand Prix Piaseczna w pływaniu
Zawody pływackie o puchar prezesa PKOL oraz puchar burmistrza
zorganizowane są z okazji 15-lecia
istnienia sekcji pływackiej oraz
otwarcia basenu w Piasecznie. Impreza rozpocznie się o godz. 9.00
– z przerwą obiadową pomiędzy
godz. 13.00 a 15.00 – potrwa aż do
godz. 19.00.W tym czasie odbędzie
się wiele startów, w różnych stylach pływackich, na dystansach 50
i 100 metrów.
W zawodach weźmie udział
młodzież z różnych miast, a dodat-

kowego kolorytu doda drużyna
pływacka, która specjalnie na te zawody przyjeżdża do nas z partnerskiej chińskiej gminy Huanggang.
Goście z Chin przyjeżdżają tylko
na trzy dni, ale w tym czasie mają
zapewniony napięty program,
który przygotowało dla nich biuro
promocji gminy wraz z rodzicami
i trenerami z MKS Piaseczno. Dzień
przed zawodami piaseczyńscy
i chińscy zawodnicy będą się integrować podczas ogniska na Zimnych Dołach.

Zachęcamy do wzięcia udziału w II edycji Biegu Ulicznego Józefosławia i Julianowa, połączonego z piknikiem
kulturalnym.
Wydarzenie to będzie miało miejsce w niedzielę
14 czerwca, a jego organizatorem jest Stowarzyszenie „Pomysł na Józefosław”. Zawodnicy pobiegną na dystansie 5 km
ulicami obu miejscowości. W sumie dostępnych jest 300 pakietów startowych, w ramach których każdy z uczestników
otrzyma koszulkę techniczną z nadrukiem, numer startowy
z chipem oraz pamiątkowy medal.
Bieg odbędzie się na terenie Politechniki Warszawskiej w
Józefosławiu przy ul. Ogrodowej 2 (start i meta), tuż przy nowo
powstającym parku gminnym. Start biegu przewidziano na
godz. 16.00. Rejestracja na bieg odbywa się on-line poprzez
stronę sołectwa Józefosław www.solectwojozefoslaw.pl.
Imprezie biegowej, podobnie jak w zeszłym roku, będzie
towarzyszył Piknik Rodzinny (godz. 12.30–20.00), który w tym
roku będzie miał charakter kulturalny. O program artystyczny
zadba Centrum Kultury w Piasecznie wraz z Klubem Kultury
w Józefosławiu, który przybliży mieszkańcom lokalną ofertę
kulturalną.

