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Zdobądź podwójne zapro-
szenie na koncert, któ-
ry odbędzie się 5 grudnia 
w Domu Kultury. Szcze-
góły w artykule.

*str. 8

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 16 grudnia

2015 r. o godzinie 9.30

w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy,

Piaseczno, ul. Kościuszki 5

www.piaseczno.eu
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Rady Miejskiej                           str. 2
Sprawozdanie z pracy 
burmistrza str. 3

Więcej miejsc 
w żłobkach
Z dotychczasowych 79 do 115 wzrośnie
ilość miejsc w żłobkach dotowanych przez
gminę Piaseczno. Samorząd przeznaczył
na ten cel dodatkowe 200 tys. zł. str. 3

Wyścig psich zaprzęgów

Utrudnienia na 
torach i nowy rozkład

Od 13 grudnia wchodzi w życie nowy
rozkład jazdy pociągów. Rozpoczyna się
również modernizacja szlaku Warszawa
Okęcie – Piaseczno. Spowoduje to koniecz-
ność wyłączenia z ruchu jednego z torów
na tym odcinku, co przyczyni się do jeszcze
większych utrudnień. Część pociągów bę-
dzie odwołana, niektóre będą kursować
w skróconej relacji. Dla zmniejszenia
uciążliwości związanych z prowadzonymi
pracami, spółka zaplanowała wydłużenie
części składów. Nowy rozkład jazdy po-
ciągów KM znaleźć można na stronie
www.mazowieckie.com.pl.

Rozbiórka pod budowę

W grudniu rozpocznie się wycinka drzew
i rozbiórka budynków przygotowująca te-
ren pod budowę Centrum Edukacyjno-
-Multimedialnego. str. 2

W dniach 23 i 31 grudnia Urząd
Miasta i Gminy Piaseczno czynny
będzie do godz. 14.00. W wigilię
24 grudnia Urząd będzie nie-
czynny. Za utrudnienia przepra-
szamy.

Specjalizujący się w rynku nierucho-

mości portal rynekpierowtny.pl opra-

cował zestawienie oparte na najnow-

szych danych Głównego Urzędu Statys-

tycznego, które porównuje polskie mia-

sta pod względem ilości mieszkań przy-

padających na 1000 mieszkańców, śred-

niej liczby osób w przeliczeniu na jedną

izbę oraz średniej powierzchni użytko-

wej przypadającej na jedną osobę

Z analizy tych danych wynika, że

najbardziej komfortowo mieszka się 

w Piasecznie, gdzie na tysiąc mieszkań-

ców przypada 474 mieszkań, średnia

liczba osób na jedną izbę to 0,63, a śred-

nia powierzchnia użytkowa wynosi

33,3 mkw. na osobę. Kolejne miejsca 

w rankingu zajmują odpowiednio:

Warszawa, Sopot, Józefów, Świnouj-

ście, Zakopane, Wrocław, Kołobrzeg,

Łódź, Ząbki. Na drugim biegunie znaj-

duje się śląskie Orzesze, była osada gór-

nicza, w której przypada 250 mieszkań

na 1000 mieszkańców.

– Jak do większości rankingów,

także i do tego należy podchodzić 

z pewną rezerwą, trudno jednak nie

odczuwać satysfakcji, że to właśnie Pia-

seczno zajmuje czołową lokatę wśród

polskich miast – komentuje wyniki

burmistrz Zdzisław Lis. – Warto mieć

pewne porównanie do innych, kiedy

ocenia się otaczającą nas rzeczywistość

– dodaje.

Tak wynika z rankingu przeprowadzonego przez

portal rynekpierwotny.pl, który porównał 222 pol-

skie miasta powyżej 20 tys. mieszkańców.

W Piasecznie mieszka się najlepiej

– Tradycyjnie już podczas imprezy

otwierającej zimowy sezon w mie-

ście przygotowaliśmy dla miesz-

kańców, a zwłaszcza dla dzieci,

moc atrakcji – informuje Łukasz

Wyleziński, kierownik Biura Pro-

mocji i Informacji Gminy Pia-

seczno, które wspólnie z Centrum

Kultury organizuje tegoroczne mi-

kołajki.

O godz. 11.00 ruszy Kiermasz

Świąteczny. Na licznych kramach 

i straganach można się będzie za-

opatrzyć m.in. w ręcznie wyko-

nane ozdoby, świąteczne wypieki 

i inne smakołyki. Dla najmłodszych

przygotowano animacje, warsztaty,

występy artystyczne i zimowy

spektakl. Ta część programu star-

tuje o godz. 12.30. Będzie można

zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 

ze Świętym Mikołajem w saniach, 

a także upiec pierniki wspólnie z Pa-

nią Mikołajową i jej pomocnikami.

Zapraszamy też całe rodziny do

udziału w świątecznej grze miej-

skiej w godz. 13.00–15.00. Do wy-

grania atrakcyjne nagrody.

Ciekawą atrakcją będzie Minio-

sada Psów Północy, w której będzie

można zobaczyć, a nawet pogłaskać,

czworonogi rasy malamut, wyko-

rzystywane w psich zaprzęgach na

dalekiej północy.

Kulminacją imprezy będzie za-

palenie lampek na miejskiej choince.

Do wspólnego odliczania zaprosi

mieszkańców, jak co roku, burmistrz

Zdzisław Lis. Dziewięciometrowa

choinka pojawia się na rynku od 2011

roku i dzielnie zastępuje w sezonie

zimowym popularną fontannę,

przynosząc wiele radości w okresie

zimowym.                                                        *

Rozbłyśnie choinka

Mikołajkowe atrakcje 

i świąteczne kramy

czekać będą na Pań-

stwa 6 grudnia na pia-

seczyńskim rynku.

Kulminacją kiermaszu świątecznego będzie wspólne zapalenie lampek na choince 
Foto Piotr Michalski

W Runowie 5 grudnia odbędzie się jeden
z największych wyścigów psów zaprzęgo-
wych na Mazowszu.                              str. 8
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Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 14           18 listopada 2015 r.

Na początku sesji dzieci z Przedszkola Nr 3 zaprezentowały im-
prowizację ruchową do poloneza Michała Ogińskiego. W dalszej
części radni przyjęli protokół z 13. sesji Rady Miejskiej, spra-
wozdanie z działalności między sesjami przedstawił przewod-
niczący Rady Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu wniosków i inter-
pelacji skarbnik zapoznała radnych z sytuacją finansową gminy.

Zmiany budżetowe
Radni wprowadzili następujące zmiany w budżecie gminy: 

– zwiększono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych o kwotę 5,5 mln zł, jednocześnie zmniejszono do-
chody z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 5,5 mln zł oraz
zwiększono o 3 476 986 zł wpływy z lokat długoterminowych;
– przeznaczono 3 600 zł na wykonanie projektu remontowego
ul. Warszawskiej;
– zmieniono plan dochodów i wydatków w „Rachunku do-
chodów samorządowych jednostek budżetowych”; zmiany
dotyczą Przedszkoli Nr 3, Nr 7, Nr 9 i Nr 11 oraz zespołu Szkół
Publicznych w Józefosławiu i Szkoły Podstawowej Nr 2;
– na wniosek ZEAS przesunięto 77 500 zł z wydatków remon-
towych na zakupy inwestycyjne;
– przesunięto 2 000 zł z zadania „Organizacja obchodów stu-
lecia OSP w Jazgarzewie na zadanie „Zakup wyposażenia
kuchni w OSP Jazgarzew”;
– o 34 876 zł zwiększono dochody z tytułu wynajmu pomiesz-
czeń w placówkach oświatowych;
– przeznaczono 15 580 zł na remont ul. Osiedlowej w Józefosławiu;
– przyznano dotację celową dla parafii św. Anny na prace kon-
serwatorskie pomników Julii z Langów Steckiewicz, Eleonory
Emilinowej i Wincentego Golszańskiego;
– zdecydowano o udzieleniu pomocy finansowej dla Wojewódz-
twa Mazowieckiego na opracowanie projektu drogi nr 721 ;
– podjęto decyzję o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu
Piaseczyńskiego w 2016 r. na przebudowę drogi powiatowej
nr 2827W (ul. Szkolna);
– przeznaczono 4 800 zł na zakup pompy olejowej do Zespołu
Szkół Publicznych w Józefosławiu.

Nieruchomości
Wyrażono zgodę na wynajęcie lokalów użytkowych przy 

ul. Szkolnej 9 i ul. Puławskiej 20 w Piasecznie, na rzecz dotych-
czasowych najemców.

Radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie na 10 lat części działki
nr 8/7 przy ul. Chyliczkowskiej, z przeznaczeniem na urządzenie
terenu zieleni parkowej, placu zabaw i urządzeń rekreacyjnych.

W związku z planem budowy Centrum Edukacyjno-Mul-
timedialnego przy ul. Jana Pawła II radni wyrazili zgodę na
nabycie działki nr 15/5 przy ul. Dworcowej. Zdecydowano rów-
nież o nabyciu zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 11 przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie

Zdecydowano o nabyciu udziału w prawie użytkowania wie-
czystego działki nr 539/3 przy ul. Energetycznej w Piasecznie.

Uchylono uchwałę Nr 1287/XLIII/2010 w sprawie sprzedaży
w drodze bezprzetargowej działki przy ul. Geodetów.

Wyrażono zgodę na poddzierżawienie części działki ozna-
czonej nr 1/4, przy ul. Dworcowej, na rzecz dotychczasowych
poddzierżawców, z przeznaczeniem pod pawilon handlowy 
i kontener techniczny.

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż działki nr 13/2 przy 
ul. Rubinowej, na rzecz użytkownika wieczystego.

Wyrażono zgodę na ustanowienie na rzecz PGE Dystry-
bucja S.A., na czas nieokreślony, nieodpłatnej służebności
przesyłu na nieruchomości położonej w Woli Gołkowskiej.

Pozostałe
Rada Miejska upoważniła burmistrza do zawarcia aneksu do

porozumienia w sprawie wykonania lokalnego transportu zbio-
rowego z Miastem Stołecznym Warszawa w latach 2016–2018.

Wyrażono zgodę na zawarcie porozumień z gminami  Praż-
mów i Góra Kalwaria dotyczących zadań związanych z lokalnym
transportem zbiorowym na lata 2016–2018.

Zatwierdzono taryfy na zbiorowe odprowadzenie wód desz-
czowych i roztopowych w 2016 r.

Ustanowiono okresowe stypendia sportowe dla osób fi-
zycznych za wysokie wyniki sportowe, ustalono „Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy
Piaseczno” oraz przyjęto „Program współpracy gminy Pia-
seczno z organizacjami pozarządowymi”.

Wprowadzono zmiany do uchwały Nr 940/XXXIV/2013 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół 
i przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Piaseczno.

Podjęto uchwałę porządkującą nazewnictwo ulic we wsi
Mieszkowo, nadając nazwę Ostoja drodze publicznej 5. KDD 
i drodze wewnętrznej 11 KDW.

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

Nowe stawki podatku 

od nieruchomości

Gmina Piaseczno urealniła stawki podatku od nieruchomości,

gdyż poprzednia podwyżka miała miejsce trzy lata temu, w 2102

roku. Od tego czasu wzrosły stawki maksymalne ustalane przez

Ministerstwo Finansów i mimo podwyżki zaplanowanej przez

gminę Piaseczno od początku 2016 r. stawki w naszej gminie będą

znacząco niższe od maksymalnych. Ponadto po podwyżce podatki

od nieruchomości w gminie Piaseczno wciąż będą należały do

jednych z najniższych, porównując z gminami ościennymi, nie

mówiąc już o Warszawie, która ma stawki dużo wyższe w każdej

kategorii przedmiotów opodatkowania.

W związku z podwyżką dochody budżetu gminy z tego tytułu

mogą wzrosnąć w 2016 r. o ok. 2 mln zł, dając gminie łączny do-

chód w wysokości ok. 40 mln zł z tytułu podatku od nierucho-

mości. Pieniądze te zasilą budżet, z którego realizowane są wszyst-

kie zadania gminy, w tym bardzo ambitnie nakreślony plan

inwestycyjny na 2016 r.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni

zdecydowali o podniesieniu wysokości

podatków od nieruchomości, wciąż jed-

nak w gminie Piaseczno należą one do

jednych z najniższych w powiecie.

Rozbiorą, by budować

– Właśnie wyłoniono firmę,

która na zlecenie gminy przy-

gotuje teren pod budowę nowej

szkoły w centrum miasta –

mówi burmistrz Piaseczna Zdzi-

sław Lis. – Mam nadzieję, że pro-

cedury przygotowawcze będą

przebiegały zgodnie z naszymi

założeniami i uda nam się roz-

począć budowę już wiosną 2016

r. Wiem, że zarówno rodzice, jak

i uczniowie bardzo czekają na tę

inwestycję – dodaje burmistrz.

Prace rozbiórkowe rozpocz-

ną się od odłączenia istniejących

przyłączy i rozbiórki budynków

od strony ul. Jana Pawła II. Po wy-

konaniu rozbiórki konstrukcji 

budowlanych przyjdzie czas na

sprzątanie terenu i wycinkę

drzew. Na koniec cały teren zo-

stanie zabezpieczony i przygoto-

wany na wprowadzenie głów-

nego wykonawcy nowej szkoły.

Wyłoniona w przetargu fir-

ma Energokon Sp. z o.o. w ramach

umowy z gminą wykona również

inwentaryzację powykonawczą

prac oraz zaktualizuje dokumen-

tację gruntową i geodezyjną ca-

łego terenu. Koszt wykonania

prac w całości pokryty zostanie 

z budżetu gminy i wyniesie blisko

67 tys. zł. Prace powinny zakoń-

czyć się w styczniu 2016 r.

W pierwszych dniach grudnia powinna rozpocząć się wycinka drzew i rozbiórka czte-

rech budynków przy ul. Jana Pawła II. Gmina w ten sposób chce przygotować teren pod

budowę Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie.

Od strony ul. Jana Pawła II oraz od strony ul. Dworcowej pojawiły się billboardy z wizualizacją
nowej szkoły   Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Łatwiejszy wyjazd

Budowa sygnalizacji rozpocznie

się od wykonania instalacji elek-

trycznej i ustawienia typowych

słupów, na których zamontowane

zostaną sygnalizatory. W obrębie

skrzyżowania będą również wy-

konane trzy przejścia dla pieszych.

Jedno od strony ul. Wenus, jedno

od ul. Kombatantów i jedno od ul.

Julianowskiej.

Zgodnie z zatwierdzoną dla

tego skrzyżowania organizacją ru-

chu sygnalizacja wzbudzana bę-

dzie systemem czterech kamer

przemysłowych umieszczonych

nad skrzyżowaniem oraz dodat-

kowo przyciskami dla pieszych

umieszczonymi bezpośrednio pod

sygnalizatorami. Wszystkie przy-

ciski dla pieszych będą dostoso-

wane do potrzeb osób niepełno-

sprawnych. Zostanie na nich

umieszczona informacja w języku

Braille’a o topografii przejścia, która

pozwoli bezpiecznie skorzystać 

z przejścia osobom niewidomym.

Zastosowane urządzenia zostaną

wyposażone w system wibra-

cyjno-akustyczny, który wskaże

właściwy kierunek przejścia. Nad

jezdniami i przy przejściach dla pie-

szych zostaną zamontowane sy-

gnalizatory optyczne oparte na

technologii LED, które zapewnią

odpowiednią widoczność świateł

w słoneczne dni.

Sygnalizacja zostanie urucho-

miona w połowie grudnia tego

roku. Całkowity koszt prac wynie-

sie blisko 160 tys. zł. 

W ostatnim tygodniu listopada rozpo-

częła się budowa sygnalizacji świetlnej

na skrzyżowaniu ul. Julianowskiej z uli-

cami Kombatantów i Wenus.

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
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Poniżej przedstawiamy za-
rys najważniejszych spraw 
i problemów, którymi bur-
mistrz i kierownictwo zaj-
mowali się od 21 paździer-
nika do 18 listopada 2015 r.

Burmistrz ogłosił 
przetargi na:
• budowę parkingu oraz układu
drogowego łącznika przy ul.
Puławskiej 32C w Piasecznie;
• specjalistyczne usługi opie-
kuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi i dzieci z auty-
zmem, podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej, świadczo-
ne w miejscu ich zamieszkania
bądź w miejscu pobierania na-
uki szkolnej w formie asys-
tenta osoby niepełnosprawnej;
• przygotowanie posiłków dla
podopiecznych Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Piasecznie;
• zakup, dostawę i rozładunek
workowego węgla Orzech I dla
podopiecznych Ośrodka Po-
mocy Społecznej z terenu
miasta i gminy Piaseczno;
• budowę kanalizacji odwod-
nieniowej na skrzyżowaniu ul.
Julianowskiej z ul. Cyraneczki 
w Józefosławiu, wraz z włącze-
niem do istniejącego kolektora;
• wielobranżową moderniza-
cję wentylacji mechanicznej 
w budynku krytej pływalni zlo-
kalizowanej przy ul. gen. Si-
korskiego 20 w Piasecznie;
• rozbiórkę czterech budyn-
ków oraz wycinkę drzew na
działkach nr ewid. 10, 12/1, 12/3,
14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4,
15/7, 19, 21/2, 21/3, 4/11 oraz czę-

ści działki nr ewid. 9 w obrębie
ewid. nr 14 w Piasecznie –
przygotowanie pod budowę
Centrum Edukacyjno-Multi-
medialnego.

Burmistrz zatwierdził 
przetargi na:
•  zakup jednego ciężkiego sa-
mochodu ratowniczo-gaśni-
czego dla jednostki OSP w Ja-
zgarzewie, wykonawca: firma
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne
Sp. z o.o, za cenę 845 640,00 zł;
• remont ul. Łąkowej i ul.
Wschodniej w Żabieńcu – wy-
konanie nakładki asfaltowej,
wykonawca: MABAU POLSKA
Sp. z o.o., za cenę 184 500,00 zł;
• dostawę owoców i warzyw
Zespołu Szkół Publicznych w Jó-
zefosławiu, wykonawca: Firma
Handlowo-Usługowa Piaseczno,
za cenę 61 561,58 zł;
• zakup energii elektrycznej dla
obiektów gminnych i oświetle-
nia ulicznego na terenie gminy
Piaseczno, wykonawca: ENEA
SA, za cenę: cena oświetlenia –
0,2475 zł za 1 kWh, cena obiek-
tów – 0,2475 zł za 1 kWh;
•budowę sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ul. Julianow-
skiej z ul. Kombatantów/ul. We-
nus, wykonawca: PPUH „Pod-
kowa” sp. j., za cenę 160 086,96 zł;
• opracowanie dokumentacji
projektowej Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) przy ul. Energetycznej,
wykonawca: Biuro Rzeczoznaw-
stwa i Ekonomii Środowiska
CODEX Sadowski i Wspólnicy
sp. j, za cenę 67 650,00 zł;
• przebudowę oświetlenia na
ul. Markowskiego w Piasecznie
wykonawca: Energo-Mix Piotr
Gieleciński, za cenę 94 710,00 zł;
• odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych i niezamieszkałych oraz
utworzenie i prowadzenie
PSZOK-u na terenie gminy Pia-
seczno; wykonawca: PPHU LE-
KARO: w części 3 – cena za 
1 miesiąc: 540 774,12 zł, cena za
36 miesięcy: 19 467 868,41 zł; wy-

konawca: konsorcjum firm: Li-
der – Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych SITA Piaseczno Sp.
z o.o., partner konsorcjum – SITA
Polska Sp. z o.o., za cenę: w czę-
ści 1 – cena za 1 miesiąc: 173 882,16
zł, cena za 36 miesięcy: 6 259
757,76 zł, w części 2 – cena za 1
miesiąc: 117 372,24 zł, cena za 36
miesięcy: 4 225 400,64 zł, w czę-
ści 4 – cena za 1 miesiąc: 50
689,80 zł, cena za 36 miesięcy: 1
824 832,80 zł;
•modernizację i rozbudowę
budynku Szkoły Podstawowej
Nr 2 przy ul. Kasztanów 12 
w Piasecznie wraz z zagospo-
darowaniem terenu, dostawą
wyposażenia i uzyskaniem de-
cyzji pozwolenia na budowę,
wykonawca: FRAPOL Sp. z o.o.,
za cenę 11 967 875,30 zł;
• prace modernizacyjne w po-
mieszczeniach administracyj-
nych Szkoły Podstawowej Nr 5 
w Piasecznie, wykonawca: firma
„Karkon”, za cenę 67 817,44 zł;
• wykonanie robót uzupełnia-
jących przy remontach bieżą-
cych dróg gminnych o na-
wierzchni bitumicznej, wyko-
nawca:firma Fal-Bruk Sp. z o.o.,
za cenę 200 000,00 zł.

W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi spra-
wami, m.in. odbyły się nastę-
pujące spotkania i wydarze-
nia z udziałem burmistrza:
22 października
– program „Bezpieczna szko-
ła” w Szkole Podstawowej Nr 1;
– spotkanie ze Związkiem Nie-
widomych w ramach obcho-
dów Dnia Białej Laski;
23 października
– obchody Dnia Energetyka;
24 października
– akcja „Stop dopalaczom”;
27 października
– spotkanie z mieszkańcami
Bobrowca w sprawie inwe-
stycji na tym terenie;
29 października
– otwarcie placu zabaw przy
al. Róż w Piasecznie;
– posiedzenie Młodzieżowej
Rady Gminy;

1 listopada
– kwesta na Cmentarzu Pa-
rafialnym w Piasecznie;
4 listopada
– spotkanie ze starostą Po-
wiatu Piaseczyńskiego w spra-
wie omówienia wspólnych te-
matów samorządowych;
– czytanie bajek przedszkola-
kom podczas inauguracji akcji
„Zaczytaj się w Piasecznie”;
– wręczenie nagród laure-
atom konkursu w Przed-
szkolu Nr 10 w Piasecznie;
5 listopada
– spotkanie z wójtem gminy
Prażmów w sprawie trans-
portu zbiorowego;
6 listopada
– spotkanie z burmistrzem
Mogielnicy w sprawie Piase-
czyńskiej Kolei Wąskotorowej;
11 listopada
– piaseczyńskie obchody
Święta Niepodległości;
12 listopada
– spotkanie z mieszkańcami
Chojnowa, Orzeszyna i Pilawy
w sprawie budowy kanalizacji;
– posiedzenie Rady Społecznej
Samodzielnego Zespołu Pu-
blicznych Zakładów Lecznic-
twa Otwartego w Piasecznie;
– spotkanie z mieszkańcami
Józefosławia w sprawie bu-
dowy PSZOK-u;
13 listopada
– podpisanie umowy w Mazo-
wieckim Urzędzie Wojewódz-
kim w sprawie dofinansowa-
nia ul. Mleczarskiej;
14 listopada
– spotkanie ekumeniczne na
cmentarzu wojennym w Gło-
skowie;
– spotkanie z mieszkańcami
Chojnowa, Orzeszyna i Pilawy
z okazji Dnia Seniora.

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

*

Sprawozdanie z pracy burmistrza
od 21 października do 18 listopada 2015 r.

Kwota 1 300 000 zł trafi do gminy Piaseczno w związku 
z podpisaną umową na dofinansowanie zadania: „Remont
bieżni wraz z modernizacją urządzeń lekkoatletycznych na
terenie stadionu miejskiego w Piasecznie przy ul. 1 Maja 16”.

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Inwestycja dofinansowana jest przez Ministra Sportu i Tury-
styki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ra-
mach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.

W ramach inwestycji powstały bieżnia okólna i prosta, rów
z wodą do biegów z przeszkodami, chodnik przed trybuną,
zainstalowano stałe wyposażenie sportowe, m.in. zeskok do
skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia do
rzutu dyskiem. Koszt całej inwestycji to 2 954 339,50 zł.

Dzięki inwestycji gmina Piaseczno dysponuje komplekso-
wym obiektem o wysokim standardzie, spełniającym wyma-
gania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Bieżnia wraz z pla-
cami lekkoatletycznymi jest częścią kompleksu na stadionie
miejskim, na którym znajdują się dwa boiska piłkarskie, boiska
treningowe i korty tenisowe. Powstały obiekt ma charakter
ogólnodostępny, można z niego korzystać bezpłatnie.

Bieżnia 

z dofinansowaniem

W ramach podpisanej z Wojewodą Mazowieckim umowy,
zadanie „Rozbudowa ulicy Mleczarskiej na odcinku od ulicy
Okulickiego (DW721) do ulicy Raszyńskiej oraz fragmentu
ulicy Energetycznej w Piasecznie” zostanie dofinansowane
kwotą 2 mln zł. Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Inwestycja gminy Piaseczno została zakwalifikowana do
dofinansowania w ramach programu wieloletniego pod
nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
– Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, popu-
larnie zwanego „schetynówką”.

Ulica Mleczarska będąca przedmiotem inwestycji to
ulica posiadająca istotne znaczenie dla ciągów komunika-
cyjnych. Zastosowane zostały rozwiązania poprawiające
bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg: zmoto-
ryzowanych, pieszych i rowerzystów. Dzięki inwestycji na
ulicy Mleczarskiej standard drogi został dostosowany do
dróg ją otaczających, poprawiła się spójność komunika-
cyjna i płynność ruchu na tym obszarze.

Kolejne miejsca w żłobkach

Jedną z odważniejszych decyzji po-

przedniej kadencji była likwidacja

żłobka miejskiego przy Chylicz-

kowskiej. Utrzymanie małej, nie-

spełniającej wymaganych norm

bezpieczeństwa i nieekonomicz-

nej placówki, w której licząca 10

osób kadra opiekowała się 22

dziećmi kosztowało gminę 600

tys. zł. rocznie! Kwotę tę zdecydo-

wano się przeznaczyć na wyku-

pienie miejsc w prywatnych pla-

cówkach. Dzięki temu posunięciu

dziś z usług żłobkowych - po tej sa-

mej „państwowej” cenie - korzysta

nie 22, ale 79 maluchów. Dodat-

kową zaletą tego rozwiązania jest

dużo wyższa jakość bazy, dłuższe

godziny opieki i większa ilość loka-

lizacji do wyboru. Ale to nie koniec.

Zdając sobie sprawę, że miejsc

żłobkowych jest wciąż za mało 

w stosunku do potrzeb, na paź-

dziernikowej sesji na wniosek bur-

mistrza Rada Miejska podwyż-

szyła nakłady na ten cel o 200 tys.

zł, co pozwoliło na kolejne powięk-

szenie oferty żłobkowej, tym ra-

zem do 115 miejsc. 

Wybór placówek świadczą-

cych opiekę nad maluchami od-

bywa się na zasadzie otwarte-

go konkursu ofert, przy czym -

oprócz wymogów dotyczących

kwalifikacji kadry, oferowanego

programu, jakości bazy itp. - wa-

runkiem jest, aby opłata pono-

szona przez rodziców wynosiła nie

więcej niż 400 zł miesięcznie. 

W tegorocznym „Konkursie

na organizację opieki w formie

żłobka na lata 2016  -2018” złożo-

nych zostało 8 ofert, z których

jedna została na wstępie odrzu-

cona jako niezgodna z warunkami

wynikającymi z ogłoszenia. Po za-

poznaniu się z pozostałymi ofer-

tami i dokonaniu oględzin placó-

wek komisja konkursowa do-

konała oceny i złożyła propozycję

podziału środków pomiędzy 5 na-

stępujących żłobków: 

- „Zuch”- Piaseczno, ul.  Julianow-

ska  - 15 miejsc - kontynuacja

- „Ptasie Gniazdo” - Piaseczno, ul.

Orzeszkowej - 24 miejsca - nowa

lokalizacja

- „U Żwirka” - Baszkówka, ul. Sa-

dowa - 41 miejsc - kontynuacja

- „MINI ABC” - Piaseczno, ul. Wani-

liowa - 15 miejsc - nowa lokalizacja

- „Maluszek” - Piaseczno, ul. 17

Stycznia - 20 miejsc - kontynuacja 

Umowy podpisane z ww. pla-

cówkami wejdą w życie z dniem 

1 stycznia 2016 roku. 

Dzieci dotychczas uczęszcza-

jące do żłobków z dofinansowa-

niem mają pierwszeństwo, jednak

podlegają weryfikacji. Aby ubiegać

się o współfinansowane miejsce

w żłobku, należy wypełnić kar-

tę kwalifikacyjną (do pobrania 

w kancelarii Urzędu lub w pla-

cówce) i z odpowiednimi załączni-

kami złożyć w żłobku. Zasady re-

krutacji, kryteria oraz druki

znajdują się na stronie www.pia-

seczno.eu w zakładce „Żłobki”.

Rekrutacja potrwa do 4 grud-

nia 2015 r. Ostateczne listy przy-

jętych zostaną podane do wiado-

mości w siedzibach żłobków do

31 grudnia 2015r.

Na październikowej sesji Rada Miejska podwyższyła o 200 tys. zł rocznie dotychcza-

sową kwotę przeznaczoną na zakup usług żłobkowych. Pozwoliło to na kolejne pod-

wyższenie ilości miejsc dostępnych "po państwowej cenie" -  z obecnych 79 do 115. 

2 mln dotacji na

ul. Mleczarską
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Ma w tym pomóc ponad 8 mld zł 

z Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Mazowiec-

kiego 2014–2020. Celem regionu

jest utrzymanie pozycji lidera go-

spodarczego w kraju, a także kon-

kurowanie z innymi regionami Eu-

ropy. Władze Mazowsza chcą skie-

rować unijne wsparcie na rzecz bu-

dowania mocnych stron wojewódz-

twa, by dołączyć do najbardziej in-

nowacyjnych regionów w UE.

Pierwsze nabory wniosków

o dofinansowanie z Regionalnego

Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Mazowieckiego już ru-

szyły. Konkursy prowadzone są

przez Mazowiecką Jednostkę

Wdrażania Programów Unijnych

(www.mazowia.eu). O dofinan-

sowanie mogą ubiegać się m.in. sa-

morządy, firmy, uczelnie, instytucje

rynku pracy, placówki oświatowe,

a także organizacje pozarządowe.

Duża część środków w nowej per-

spektywie zostanie przezna-

czona na obszar badań i rozwoju

oraz innowacyjność mikro, ma-

łych i średnich przedsiębiorstw.

Wspierana będzie głównie współ-

praca biznesu z sektorem nauko-

wym i wdrażanie innowacyjnych

produktów, procesów lub usług

biznesowych. Region chce zachę-

cić samorządy do inwestowa-

nia w nowoczesne technologie 

w przestrzeni publicznej. Wpro-

wadzone zostaną e-usługi w ob-

szarze zdrowia, administracji,

edukacji, kultury. Wsparcie finan-

sowane przeznaczone zostanie

również na zwiększanie efektyw-

ności energetycznej, wykorzysta-

nie odnawialnych źródeł energii 

i dbałość o środowisko. Fundusze

unij-ne zasilą działania dotyczące

tran-sportu regionalnego, roz-

woju rynku pracy, integracji spo-

łeczno-zawodowej, edukacji.

Zaplanowane są także środki

na wspólne inwestycje samorzą-

dów z Warszawy i okolicznych

gmin (w tym również gminy Pia-

seczno) w ramach Zintegrowa-

nych Inwestycji Terytorialnych.

Wspólnie realizowane projekty

mają na celu poprawę komfortu

życia mieszkańców.

Jak ubiegać się o dofinansowa-

nie? Wnioski o dofinansowanie

wypełnia się w systemie informa-

tycznym – MEWA 2.0 (Mazowiecki

Elektroniczny Wniosek Aplika-

cyjny). Opis działań i możliwych

wydatków do refundacji zawiera

dokumentacja konkursowa. Chętni

mogą wziąć udział w bezpłatnych

szkoleniach organizowanych przez

Mazowiecką Jednostkę Wdrażania

Programów Unijnych (www.ma-

zowia.eu). Na szkoleniach wypeł-

niana jest fiszka projektowa, pre-

zentowany jest formularz aplika-

cyjny, warunki konkursu, obowią-

zki wynikające z podpisania umo-

wy o dofinansowanie. Prowadzone

są także spotkania informacyjne 

i konsultacje. Usługi są bezpłatne.

Gdzie szukać informacji? 
Informację, jak pozyskać

środki unijne na realizację pro-

jektów na terenie województwa

mazowieckiego, można znaleźć

na portalu www.funduszedla-

mazowsza.eu. Informacje szcze-

gółowe o dofinansowanu, znaj-

dują się w harmonogramie na-

boru wniosków .

*

Do 2030 r. Mazowsze ma stać się regionem konkurencyjnym,

innowacyjnym, dynamicznie się rozwijającym i oferującym

mieszkańcom dobre warunki życia. 

„Piaseczno – kierunek relaks”

– takim hasłem rozpoczyna

się krótki filmik mający zachę-

cić do weekendowego odpo-

czynku w naszej gminie za-

równo przyjezdnych gości, jak

i mieszkańców, którzy nie

znają lub nie doceniają wszyst-

kich walorów swojej najbliż-

szej okolicy.

– Pomysł filmiku, który

kręciliśmy na przełomie

sierpnia i września, opiera się

na aktywnie spędzonym dniu

od świtu aż do zmierzchu –

wyjaśnia Łukasz Wyleziński,

kierownik Biura Promocji i In-

formacji, które zrealizowało

klip. – Do współpracy zapro-

siliśmy Młodzieżową Radę

Gminy. Tomek, Ola i Piotrek

znakomicie sprawdzili się w

rolach turystów odwiedzają-

cych nasze miasto. Bardzo im

dziękujemy za zaangażowa-

nie i poświęcenie kilku week-

endów na zdjęcia, które odby-

wały się w okresie ekstremal-

nych upałów – podkreśla Łu-

kasz Wyleziński.

W trzyminutowym fil-

miku zobaczyć można m.in.

piaseczyński rynek, Górki

Szymona, Ośrodek Wisła 

w Zalesiu Górnym, kolejkę

wąskotorową, miasteczko we-

sternowe w Runowie, stadion

miejski, skate park, frag-

menty koncertów na rynku

oraz kino plenerowe. Klip

zgłoszony został do IX Festi-

walu Film, Art & Tourism,

gdzie przewidziana jest też

kategoria „nagroda publiczno-

ści”. W kolejnym wydaniu

„Gazety Piaseczyńskiej” przed-

stawimy link do strony, na

której będzie można oddawać

swoje głosy na filmy promo-

cyjne przygotowane przez

różne miasta.

Już teraz piaseczyński klip

można obejrzeć na stronie in-

ternetowej www.piaseczno.eu

lub na profilu facebookowym

gminy Pia seczno na YouTubie,

gdzie w pierwszym tygodniu od

publikacji obejrzało go już 6,5

tys. osób.                                  

*

Zachęcamy do obej-

rzenia krótkiego fil-

miku promującego

walory naszej

gminy.

Kadr z filmu promocyjnego Piaseczna

W 1898 r. od dóbr Wólka Kozo-

dawska należących do Branickich 

z Wilanowa odłączono Osadę Bo-

rówkę. Dzisiejsze Górki Szymona

to Górka Borówka, przez którą

wiodła jedna z dwóch dróg pro-

wadzących z Wólki Kozodawskiej

do Piaseczna. Przed I wojną świa-

tową Towarzystwo Miłośników

Przyrody w Warszawie zbudo-

wało tu stację naukową pod na-

zwą Leśna Stacja Entomologiczna

Towarzystwa Miłośników Przy-

rody w Borówce.

Rzeka Jeziorka przepływająca

przez Zalesie jest ważnym ele-

mentem przyrodniczym. Mean-

drujące koryto rzeki, z bujnie po-

rośniętymi brzegami, snuje się 

u stóp Górek Szymona stanowią-

cych unikatowy w tej części Ma-

zowsza teren wydmowy pocho-

dzenia polodowcowego.

W 1934 r. miasto zakupiło pię-

ciomorgowy teren w Zalesiu nad

rzeką Jeziorką z dużym komplek-

sem lasów celem urządzenia bo-

iska sportowego, strzelnicy, pły-

walni z plażą, dwóch kortów teni-

sowych i boiska do koszykówki

oraz toru samochodowego, we-

dług planu opracowanego przez

magistrat. Już wówczas obszar

obecnych Górek Szymona był in-

tegralną częścią Zalesia przezna-

czoną jako teren sportu i rekreacji

dla wszystkich jego mieszkańców.

Chyba najwięcej o Górkach

Szymona mogą powiedzieć wy-

chowankowie „Platerówki”, szkoły,

do której mimo upływu tylu lat

ciągle wracamy wspomnieniami,

w której spędziliśmy lata wczesnej

młodości. Od dawna, gdy spoty-

kamy się w szkole z okazji zjazdów,

spotkań opłatkowych czy wielka-

nocnych, zawsze część uczestni-

ków udaje się tradycyjnie na spa-

cer nad Jeziorkę i na Górki Szy-

mona. To nasi profesorowie od wy-

chowania fizycznego: Zenon Pa-

ruszewski, Józefa Kiljan, Hieronim

Zarzycki, potrafili nie tylko uczyć,

ale też wzbudzić w nas radość i sa-

tysfakcję z wykonywania ćwiczeń

gimnastycznych oraz uprawiania

sportu. Umieli w pełni wykorzy-

stać walory terenu otaczającego

szkołę do prowadzenia zajęć. Były

to zajęcia urozmaicone, ciekawe,

pomimo wielu ograniczeń wyni-

kających z braku sprzętu, pomiesz-

czeń oraz skromnego zaplecza. To

dzięki nim nasi uczniowie trenując

różnorodne dyscypliny sportowe,

uczestniczyli w licznych zawo-

dach międzyszkolnych, powiato-

wych, wojewódzkich i ogólnopol-

skich, organizowanych latem i

zimą, zdobywając wiele dyplomów

i nagród (w dyscyplinach takich jak:

lekkoatletyka, piłka noż-na i ręczna,

siatkówka, pływanie, strzelnicowo,

hokej na lodzie, łyżwiarstwo, sa-

neczkarstwo, narciarstwo).

Te spartańskie warunki pozy-

tywnie wpływały na „platerówko-

wych” sportowców, bo wkrótce

LZS „Platerówka” awansował do 

II ligi. Przyjechali tu trenerzy kadry

narodowej, m.in. Tadeusz Kępka 

i Włodzimierz Puzio, którzy spo-

łecznie poprowadzili treningi z za-

wodnikami. Polski Związek Lekko-

atletyczny w Warszawie, doce-

niając wcześniejsze osiągnięcia

sportowe, prężność i zdolności or-

ganizacyjne klubu LZS „Platerów-

ka”, przystał na przeprowadzenie

Mistrzostw Polski w biegach prze-

łajowych na terenie Zalesia Dol-

nego. Na starcie stanęli najlepsi za-

wodnicy polscy z Bronisławem

Malinowskim na czele. Odbywały

się tu też zawody motocrossowe,

w których zwyciężał Mirosław Ma-

lec. Górki Szymona stanowiły te-

ren rekreacyjny dla mieszkańców

nie tylko Zalesia, ale i okolic, a nawet

Warszawy. W sobotę i niedzielę

brzegi Jeziorki, od upustu aż daleko

za zakręt w stronę Wólki, były gęsto

oblegane przez spragnionych ką-

pieli nie tylko słonecznych, ale też

wodnych, gdyż woda w rzece była

wówczas bardzo czysta. Po połu-

dniu młodzież i dorośli bawili się na

tzw. dechach (teraz jest tu plac za-

baw). Nad brzegiem Jeziorki posta-

wiono drewniany budynek, w któ-

rym mieściła się przystań kaja-

kowa oraz kawiarnia. Miejscowy

radiowęzeł przez cały dzień nada-

wał muzykę. Na terenie kawiarni

występowali też warszawscy arty-

ści, jak Marta Mirska, Irena Santor,

Jerzy Połomski, Jerzy Michotek.

W latach osiemdziesiątych

nad zalewem od strony alei Bzów

pan Zbigniew Strauch zorganizo-

wał wypożyczalnię kajaków, był

tam też bar „Amo”, w którym wy-

poczywający mogli się posilić. Te-

ren był podświetlony, postawiono

także ławki. Niestety Jeziorka kil-

kukrotnie wylała, a woda sięgała

aż po Górki Szymona. Nurt znisz-

czył budynek przystani i kawiarni.

W ostatnich latach dzięki

gminie przeprowadzono rewita-

lizację Górek Szymona. Utwar-

dzono alejki, posadzono różną

roślinność, utworzono plażę, za-

montowano stoły i ławki, na te-

renie znalazło się także miejsce

na ognisko oraz plac zabaw dla

dzieci, a także przyrządy do ćwi-

czeń dla dorosłych. Walory te-

renu Górek Szymona doskonale

obrazuje nowy spot promujący

Piaseczno.

Zofia Gola-Podkowińska 

absolwentka Platerówki

*Autorka artykułu korzystała 

w części historycznej z materiałów

Włodzimierza Bagińskiego, Miry

Walczykowskiej i Mieczysława

Waszczuka.

Aby zrozumieć, dlaczego tak dużo ludzi

czuje się związanych z tym terenem,

należy nawiązać do jego historii.

Dlaczego tak bardzo lubimy 

Górki Szymona i rzekę Jeziorkę?

Górki Szymona we wspomnieniach absolwentki „Platerówki”

Górki Szymona, rok 1984
Foto arch. Stowarzyszenia Platerówka.

Lekcja WF-u, Janina Sokołowska na nartach na Górkach Szy-
mona, rok 1962 r           Foto arch. Stowarzyszenia Platerówka

Klip promocyjny Piaseczna

Unijne dotacje na Mazowszu

Artykuł w ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct –

– Piaseczno. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

dotacji dla punktów informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej

Europe Direct” w latach 2013–2017.



Jest to ogólnopolski projekt,

który w Piasecznie działa od

trzech lat. Ideą akcji pod nazwą

„Szlachetna paczka” jest kon-

kretna pomoc dla konkretnej

osoby.

Pragnienia „Paczkowych” ro-

dzin są różne, ale jednocześnie

mają wiele wspólnego. Samotna

matka, która stoczyła walkę, aby

ochronić swoje dzieci przed agre-

sywnym mężem, marzy, by

czuły one, że mają rodzinę. Młoda

mama, pani Kasia, chce nauczyć

swojego synka, że należy żyć tak,

aby nikomu nie działa się krzyw-

da. Z kolei starszy, częściowo spa-

raliżowany mężczyzna mówi:

„Czasem już mi się nie chce żyć”,

ale każdego ranka siada na wózek

inwalidzki – w którym jego zna-

jomy naprawił domowym spo-

sobem odpadające siedzisko 

– i stawia czoło światu zamknię-

temu w małym, wąskim pokoju.

W pomieszczeniu, w którym

żyje, jest tak mało miejsca, że jego

wózek nie może się nawet obró-

cić. – Chciałbym pokazać mu, że

będzie lepiej – mówi wolonta-

riusz Jacek – aby wspominał to

długo, żeby po prostu się lepiej po-

czuł.

Rodziny pytane o potrzeby

najczęściej wymieniają: żywność,

środki czystości, ubrania, buty,

opał na zimę. Ale oprócz pomocy

materialnej mogą otrzymać także

coś wyjątkowego – nadzieję, i to

może zapewnić Darczyńca. Kto

to jest? Darczyńcą najczęściej jest

grupa osób – rodzina, znajomi,

współpracownicy, którzy wybra-

li „swoją” rodzinę na stronie

www.szlachetnapaczka.pl i spe-

cjalnie dla niej przygotowują

paczkę. Ludzie mogący sprawić,

że doświadczeni przez los poczują

się wyjątkowi, co ich zdopinguje

do większej walki z przeciwno-

ściami losu, co ułatwi im życie. Ma

to wielkie znaczenie. Tak jak ze-

szłoroczna historia pani Kasi,

która po śmierci męża nie mogła

sobie poradzić, znaleźć pracy. Ona

i jej córka otrzymały pięknie za-

pakowane, specjalnie dla nich wy-

brane przedmioty i poczuły się jak

ktoś wyjątkowy. Kobieta obecnie

pracuje. Teraz już nie czuje się sa-

motna, gorsza. Jest też historia

spotkania z mamą rodziny, która

otrzymując firanki, rozpłakała się.

Te, które miała, wisiały od trzy-

dziestu lat. To nie była najważniej-

sza potrzeba, to była rzecz, o któ-

rej wspomniała, a którą urze-

czywistnił Darczyńca, wrażliwy

człowiek. Dlatego tak istotne jest,

aby wybrać rodzinę, której los nas

poruszył, aby przygotowywać

paczkę jak dla kogoś bliskiego. 

Wierzymy, że dookoła są lu-

dzie, którzy chcą zaangażować się

w pomaganie, chcą zmieniać czyjś

świat. Dlatego jeśli czujesz moc, to

wejdź na stronę www.szlachet-

napaczka.pl, przeczytaj opisy, wy-

bierz ludzi z historią, która Cię

wzruszyła – i ją zmień.

Kamila Śmierzyńska

wolontariuszka Szlachetnej 

Paczki Piaseczno
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Jak mądrze pomagać?

Finał Turnieju odbędzie się 6 grudnia 2015 r. w hali
widowiskowo – sportowej GOSiR w Piasecznie.

Rejestracja drużyn z gimnazjów i szkół średnich roz-
pocznie się o godzinie 9:00. W trakcie finału, oprócz
emocji związanych z testami turbin, czekają na uczest-
ników liczne sportowe i świąteczne atrakcje. Badanie
maszyn wiatrowych przygotowanych przez gimnazja-
listów odbędzie się w godz. 10.30-12.30, a tych stwo-
rzonych przez uczniów szkół średnich w godz. 13.00-
15.30. Będzie też można wysłuchać ciekawych prelekcji.
Ceremonię wręczenia nagród zaplanowano na godz.
16.00. Turniej dofinansowany jest ze środków Gminy
Piaseczno.

Foto X-art Studio Magdalena Bryzek, projekt Sławomir Janek

Jest taka akcja, która sprawia, że pomagasz

komuś, kogo czujesz, że znasz, mimo iż

nigdy go nie spotkałeś. 

Po czterech latach służby

srebrne sznury złożyli: phm.

Katarzyna Faliszewska – ko-

mendantka hufca, hm. Krzysz-

tof Żychliński – z-ca komen-

danta ds. kształcenia, phm.

Aniceta Maciejewska – skarb-

nik, hm. Dorota Maciejewska –

członek Komendy ds. pro-

gramu, pwd. Sławomir Pułka –

członek Komendy ds. gospodar-

czych oraz kwatermistrz i in-

struktor ds. promocji. Nowym

komendantem został wybrany

druh Sławomir Pułka. W skład

komendy weszli: hm. Dorota

Maciejewska – z-ca komen-

danta, hm. Krzysztof Żychliński

– skarbnik, phm. Katarzyna Fa-

liszewska – członek Komendy

ds. programu, phm. Kinga So-

cha – członek Komendy ds.

pracy z kadrą, phm. Zuzanna

Tomczak – członek Komendy

ds. kształcenia oraz pwd. Dorota

Cichocka-Zawada – członek Ko-

mendy ds. promocji. Zjazd wy-

brał również Komisję Rewizyjną

w składzie phm. Ewa Tomczak,

phm. Aniceta Maciejewska oraz

phm. Michał Walczak.

W trakcie Zjazdu komen-

dantka hufca podziękowała za

czteroletnią współpracę pani

Mirosławie Goch z Urzędu

Miasta i Gminy Piaseczno oraz

pani Bogumile Rososzczuk 

z Centrum Kultury w Piasecz-

nie. Wyrazem wdzięczności

były przyznane medale „Przy-

jaciołom – Harcerze”. Srebrną

Honorową Odznakę Ruchu

Przyjaciół Harcerstwa otrzy-

mał pan Daniel Putkiewicz.

Druhna Aniceta Maciejewska

otrzymała kosz pięknych żół-

tych róż w podziękowaniu za

45 lat służby instruktorskiej.

Za szczególny wkład w pracę

z drużyną list pochwalny od

Komendantki Chorągwi Sto-

łecznej otrzymała phm. Zu-

zanna Tomczak, drużynowa 21

Wielopoziomowej Drużyny

Harcerskiej. Medale „Dziękuję

Ci Dru-hno” otrzymały pwd.

Anna Maciejewska, pwd. Do-

rota Cichocka-Zawada, a me-

dal „Dziękuję Ci Druhu” pwd.

Sławomir Pułka oraz phm. Ma-

ciej Adamczyk.

Odchodząc z funkcji ko-

mendantki, druhna Katarzyna

Faliszewska podziękowała za

wspólnie spędzone lata na

służbie drugiemu człowiekowi

całej swojej komendzie, człon-

kom Komisji Stopni Instruk-

torskich, Kapituły Stopni Wę-

drowniczych oraz wszystkim

instruktorom i drużynowym.

Podziękowania nie były jed-

nostronne. W imieniu wszyst-

kich członków Hufca ZHP Pia-

seczno – zuchów, harcerzy oraz

instruktorów – „Za cztery lata

komenderowania” Kasia otrzy-

mała bukiet kwiatów.

Przed nowymi władzami

piaseczyńskiego hufca cztery

lata pracy. Niech prowadzą ich

słowa Roberta Baden-Powella,

założyciela skautingu: „Nie

chodzi o to, byśmy osiągnęli

nasze najwyższe ideały, lecz o

to, aby były one rzeczywiście

wysokie”.

*

W sobotę 21 listopada odbył się Zjazd Zwykły Hufca ZHP Pia-

seczno w celu wyboru nowych władz hufca.

Zmiany w ZHP Piaseczno

Nowy Komendant Hufca DSławomir Półka i ustępująca Komen-
dant Katarzyna Faliszewska                                           Foto arch ZHP

Przybyli przedstawiciele władz

powiatu piaseczyńskiego oraz

rodzice dzieci uczących się w

Ośrodku. Na sali nie zabrakowało

również uczniów, w tym pierw-

szoklasistów, którzy czekali na

uroczyste ślubowanie. Dyrektor

placówki Maria Zakościelna po-

dziękowała władzom powiatu

za błyskawiczny remont i za to,

że Ośrodek został tam, gdzie był

– w Piasecznie, przy ul. Szpital-

nej 12. - Dzisiaj spotykamy się

również z okazji Dnia Nauczy-

ciela. Czekaliśmy na koniec re-

montu. Ale warto było. Dzieci

nareszcie mają takie warunki,

na jakie zasługują – powiedziała

pani dyrektor.

Starosta Piaseczyński Woj-

ciech Ołdakowski podkreślił, że

sprawa Ośrodka była dla niego

wyjątkowa. - To, że Ośrodek zo-

stał tam, gdzie był uważam za

swój największy dotychcza-

sowy sukces w tej kadencji  -

powiedział. 

Remont Ośrodka trwał

tylko trzy miesiące. W rezultacie

budynek główny zmienił się nie

do poznania. Wymieniono

wszystkie instalacje, drzwi, pod-

łogi. Znalazło się również miejsce

na pracownie dla dzieci i mło-

dzieży z autyzmem i zespołem

Aspergera oraz pracownia inte-

gracji sensorycznej oraz nowo-

czesna pracownia technolo-

giczna do nauki zawodu ku-

charza oraz obsługi hotelarskiej.

Na ostatnim piętrze powstał cał-

kiem nowy internat, wyposa-

żony w nowe meble. 

Zakończona właśnie inwe-

stycja budziła swego czasu

ogromne emocje. 

Jeszcze w 2013 r. zarząd po-

wiatu poprzedniej kadencji podjął

decyzję o przeniesieniu Specjal-

nego Ośrodka Szkolno-Wycho-

wawczego, co spotkało się z

ostrym sprzeciwem  rodziców

dzieci uczących się w placówce

oraz jej pracowników. Urzędnicy

zadecydowali też o  przeniesieniu

szkół do pomieszczeń w Zespole

Szkół przy ul. Mirkowskiej w Kon-

stancinie. Motywowano to złym

stanem technicznym budynku

oraz brakiem wystarczających

funduszy na jego remont.

Po wyborach samorządo-

wych, nowe władze powiatu

zrezygnowały zarówno z prze-

prowadzki piaseczyńskiego oś-

rodka, jak i z likwidacji konstan-

cińskiej szkoły średniej. – Adap-

tacja budynku szkoły w Kon-

stancinie na potrzeby ośrodka

mijała się z celem, ponieważ ten

obiekt przeszedł wcześniej kom-

pleksowy remont i był w bardzo

dobrym stanie. Dlatego środki

zarezerwowane na ten cel Rada

Powiatu przeznaczyła na re-

mont budynku przy ul. Szpital-

nej – powiedział Ksawery Gut,

członek zarządu powiatu piase-

czyńskiego.

To nie koniec inwestycji w

tej placówce. W przyszłym roku

powstanie nowe wejście główne,

większy hol, szatnie, winda, sale

lekcyjne, świetlica oraz sala gim-

nastyczna. 

Całkowity koszt inwestycji

wyniósł 2 463 149, 96 zł

W piątek 27 listopada odbyło się uroczyste otwarcie wyre-

montowanej siedziby Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wycho-

wawczego przy ul. Szpitalnej 12.

Ośrodek został tam, gdzie był

Ośrodek ne dość, że pozostaje w Piasecznie to właśnie prze-
szedł gruntowny remont                         Foto Wojciech Zmysłowski

Linia P1 bezpłatna

Decyzją radnych od 1 października 2015 przejazdy linią P1
są bezpłatne. 
Po analizie mającej na celu przeprowadzenie korekt, które
zoptymalizować miały wykorzystanie linii „P”, podjęto decyzję
o odstąpieniu od opłat dla linii P1 z zachowaniem stawek dla
linii P2 i P3.

Autobusy lokalnej linie dowozowej P1 finansowane przez
Gminę Piaseczno, kursują na trasie:

Piaseczno/rondo T. Mazowieckiego – Wojska Polskiego –
Jana Pawła II – Chyliczkowska – Warszawska - Młynarska - Pu-
ławska – Kusocińskiego – Wojska Polskiego – droga 721 - Ja-
rząbka – Dworcowa – Sienkiewicza – Szpitalna/Szpital Św. Anny
– Mickiewicza – Sienkiewicza – Dworcowa – Jarząbka – droga
721 – Wojska Polskiego – Kusocińskiego - Puławska – Jana Pawła
II – Wojska Polskiego – Piaseczno/rondo T. Mazowieckiego

Rozkład jazdy linii P1 dostępny jest na www. piaseczno.eu

IV Ogólnopolski Turniej
Maszyn Wiatrowych
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Obchody 85. rocznicy 

powstania Zalesia Górnego

W Święto Niepodległości 11 listopada w Zespole Szkół
Publicznych w Zalesiu Górnym odbyła się uroczystość
upamiętniająca powstanie tego podwarszawskiego
letniska.

W programie uroczystości znalazły się: koncert z utworami
Fryderyka Chopina i Ignacego Paderewskiego oraz otwarcie
wystawy plastycznej „Pokolenia”, przygotowanej specjalnie
na tę uroczystą okazję.

Gości oraz autorów wystawy malarstwa przybyłych na
uroczystość przywitała sołtys Zalesia Górnego Ewa Molenda-
-Stroińska. Następnie głos zabrał radny Łukasz Kamiński, który
nawiązując do historii Zalesia, wskazał najważniejsze problemy
miejscowości, które są jeszcze do rozwiązania. Następnie  za-
brzmiały dźwięki fortepianu. Pianistka Zuzanna Całka, absol-
wentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i Uni-
wersytetu Sztuki w Berlinie, wykonała piękne, nastrojowe
utwory Chopina i Paderewskiego. Kolejnym punktem rocz-
nicowego spotkania było otwarcie wystawy zaleskich pla-
styków pod nazwą „Pokolenia”. Ta wystawa to kolejny, trzeci
już projekt artystyczny organizowany przez Klub Kultury 
w Zalesiu Górnym, na który złożyło się 18 prac czternastu au-
torów. I tym razem wielopokoleniowe artystyczne środowisko
Zalesia Górnego zaprezentowało na wystawie paletę obrazów
niezwykłych, z mocno zarysowanymi osobistymi emocjami
opisującymi nasze pochodzenie, przemijanie i odniesienia do
naszego miejsca na ziemi. Niektóre z zaprezentowanych prac
dotykają spraw poważnych, a niektóre można było odczyty-
wać jako swoisty artystyczny żart, co znakomicie ubarwiło
całą wystawę i wywołało falę komentarzy. Otwarcia wystawy
dokonał kierownik Klubu Kultury w Zalesiu Górnym Andrzej
Szczygielski, który przedstawił autorów i ich prace. W projekcie
„Pokolenia” udział wzięli: Monika Czuba-Dobień, Grażyna
Doba-Wolska, Jacek Ebert, Tomasz Kucharski, Anna Marczew-
ska, Anna Neubart, Sergiusz Pilipionok z Ukrainy, Jacek Skrzy-
necki, Danuta Szymczak, Julia Tabor, Krystyna Zabuska-Ło-
patek, Leszek Zadrąg, Maciej Zadrąg i Paweł Zaręba.

Na zakończenie spotkania głos zabrała wiceburmistrz Pia-
seczna Hanna Kułakowska-Michalak, która dziękując za za-
proszenie, pogratulowała artystom i podkreśliła, że jest to ko-
lejna ważna impreza w Zalesiu Górnym, która dobrze świadczy
o aktywności i zaangażowaniu mieszkańców. W zaleskiej uro-
czystości uczestniczyli ponadto gościnnie przewodniczący
Rady Miejskiej Piotr Obłoza i kierownik Klubów Kultury w Pia-
secznie Zdzisława Stenrzycka.

Ogłoszenie UiA.ZP.6721.50.2015.APA

Stosownie do art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
DzU z 2015 r., poz. 199), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, DzU 
z 2013 r., poz. 1235 ze zmian. zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektów:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi CHOJNÓW podjętego uchwałą Nr 1124/XXXVIII/2009 z dnia 
26 sierpnia 2009 r., zmienioną uchwałą Nr 1223/XLI/2009 z dnia 
18 listopada 2009 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
WÓLKA KOZODAWSKA podjętego uchwałą Nr 1152/XXXIX/2013 z dnia
23 października 2013 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Plany dostępne będą w dniach od 17 grudnia 2015 r. do 18 stycznia
2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 
w godz. od 10.00 do 15.00, w pokoju nr 5 na półpiętrze, przy sali
konferencyjnej – dotyczy mpzp części wsi Chojnów, w pokoju nr
32 na I piętrze – dotyczy mpzp części wsi Wólka Kozodawska.

Projekty planów, składające się z tekstu i rysunku planu, oraz
prognozy oddziaływania na środowisko będą opublikowane na
stronie bip.piaseczno.eu – Menu BIP – Zagospodarowanie prze-
strzenne – Projekty planów wyłożone do publicznego wglądu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwią-
zaniami odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno w sali
konferencyjnej na półpiętrze w dniu 7 stycznia 2016 r. w godzinach:
1. od 9.00 do 11.00 – dotyczy mpzp części wsi Chojnów,
2. od 11.30 do 13.30 – dotyczy mpzp części wsi Wólka Kozodawska.

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

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać:
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
e-mailowy: urzad@piaseczno.eu.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno,
który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 8 lutego 2016 r.

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

Naczelnik Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Happening Mikołajkowy, organizowany przez Fundację
Pomóż Dorosnąć, to impreza charytatywna skierowana
zarówno do dzieci, jak  i ich rodziców.         

W tym roku Happening odbędzie się 13 grudnia 2015 r. na
rynku w Piasecznie. Impreza rozpocznie się o godzinie
12.00. Wzorem lat ubiegłych na uczestników czeka moc
atrakcji, między innymi listy od Mikołaja dla dzieci. Ponadto
jak co roku: Ekobombka, stoiska zabawowe i kiermaszowe
(ciasta, zabawki, ozdoby, pierniczki, płyta zespołu Parasol
Poetica). 

Odbędzie się także koncert kolęd i pastorałek w wyko-
naniu dwóch utalentowanych uczennic Gimnazjum Nr 2 
w Piasecznie, które poprowadzą również konkurs śpiewania. 

W tym roku pieniądze ze zbiórki przeznaczone będą dla ro-
dziny z jedenaściorgiem dzieci, która zmierzyła się już z dwiema
klęskami żywiołowymi i straciła niemal cały dorobek życia. 

Charytatywnie 

i mikołajkowo

Budownictwo 
kubaturowe
• Dworzec PKP – roboty zakoń-

czono, odbyły się pozytywne od-

biory PSP i Sanepidu; oczekuje się

na kontrolę WINB i uzyskanie de-

cyzji pozwolenia na użytkowanie.

• Modernizacja budynku kolejki

wąskotorowej pod kątem hali wi-

dowiskowej – opracowano inwen-

taryzację budowlaną zespołu bu-

dynków, będących elementami

układu przestrzennego Grójeckiej

Kolejki Dojazdowej, wraz z eksper-

tyzami technicznymi dla poszcze-

gólnych budynków przy ul. Sien-

kiewicza 14 w Piasecznie.

• Projekt wymiany pokrycia dachu

budynku przy ul. Sierakowskiego

11 (obiekt mieszkalny z częścią

przedszkolną) – zadanie zrealizo-

wane i zakończone.

• OSP Piaseczno – zadanie zrealizo-

wane i zakończone, obiekt przeka-

zany użytkownikowi.

• OSP Jazgarzew – zadanie zreali-

zowane i zakończone, obiekt prze-

kazany użytkownikowi.

• Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Górnym – zakończono rozbudowę

szkoły. Obecnie trwa procedura

przetargowa wyłonienia wyko-

nawcy na modernizację starej sali

gimnastycznej.

• Zespół Szkół Publicznych w Józe-

fosławiu – zadanie zrealizowane 

zakończone.

• Centrum Edukacyjno-Multime-

dialne – trwa opracowanie doku-

mentacji wykonawczej, jednocze-

śnie prowadzona jest procedura

przetargowa wyłonienia wyko-

nawcy na rozbiórkę istniejących

budynków i przygotowania terenu

pod budowę CEM.

• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalesiu

Dolnym – wyłoniono wykonawcę

robót. 9 grudnia 2015 podpisana bę-

dzie  umowa z wykonawcą zada-

nia pn. „Modernizacja, rozbiórka 

i rozbudowa części budynku Szkoły

Podstawowej Nr 2 przy ul. Kaszta-

nów 12 w Piasecznie, wraz z zago-

spodarowaniem terenu, dostawą

wyposażenia i uzyskaniem decyzji

pozwolenia na użytkowanie”.

• Zespół Szkół Publicznych w Ja-

zgarzewie, projekt i rozbudowa

– trwają prace budowlane, ter-

min zakończenia prac: sierpień

2016 r.

• Budynek socjalno-usługowy przy

skate parku – zadanie zrealizowane.

Remonty dróg
Wykonano nawierzchnię as-

faltową na nw. ulicach:

Zalesie Górne – ul. Szeroka, Pia-

seczno – ul. Morcinka, Zalesie

Górne – ul. Przeskok na przedłu-

żeniu ul. Pięknej do ul. Młodych

Wilcząt, Zalesie Górne – ul. Prze-

budzenia Wiosny pomiędzy ul.

Jastrzębi Lot i ul. Pionierów,

Mieszkowo – ul. Szklarniowa oraz

ul. Traktowa, Żabieniec – ul. Le-

śna, ul. Przelotowa, ul. Złotego

Karpia i droga dojazdowa do ul.

Złotego Karpia, Wola Gołkowska

– ul. Przy Akacjach i ul. Piesza oraz

Zalesie Dolne – ul. Noskowskiego.

Wykonano nawierzchnię as-

faltową wraz z przykanalikami

lub odwodnieniem na nw. uli-

cach: Żabieniec – ul. Wierzbowa

i ul. Kolejowa, Piaseczno – ul.

Gałczyńskiego, Zalesie Górne –

ul. Piaseczyńska.

Piaseczno – ul. Gojawiczyń-

skiej, odcinek od ul. Pomorskiej

do ul. Wyczółkowskiego.

Wykonano nakładki asfal-

towe wraz z odwodnieniem 

w miejscowości  Głosków Wieś –

ul. Żurawia oraz ul. Karmazynowa.

Wykonano nawierzchnię 

z kostki brukowej z przykanali-

kami lub odwodnieniem na ul. Ziel-

nej oraz ul. Kmicica w Piasecznie.

Wykonano remont nawierz-

chni na ul. Rejtana w Piasecz-

nie, ul. Północnej w Kamionce

oraz w Henrykowie Uroczu na

ul. Uroczej (odcinek od ul. Mo-

krej do ul. Różanej).

Wykonano chodnik przy

ulicach Osiedlowej i Ogrodowej

(odcinek od ul. Cyraneczki do ul.

Olchowej) w Józefosławiu.

Został ogłoszony przetarg

na wybór wykonawcy (remont

ulic): Piaseczno – ul. Kmicica, Za-

lesie Górne – ul. Sarenki.

Oświetlenie
Wykonano oświetlenia na

nw. ulicach: ul. Gościniec Wa-

recki we wsi Nowinki, ul. Polna

w Henrykowie Uroczu, ul. Sa-

dowa w Baszkówce przy przed-

szkolu i żłobku, ul. Liryczna i ul.

Dzikiej Miętej w Robercinie,

ulice Spełnionych Marzeń, Kwit-

nących Kwiatów i Przyjemna 

w Baszkówce, ul. Świerszcza 

w Jastrzębiu, ulice Sarmacka, Bor-

kowa i Wspólna w Głoskowie.

Trwa projektowanie oświe-

tlenia na nw. ulicach: ul. Do Lasu

w Siedliskach, ul. Pod Lasem 

w Runowie, ul. Bobrowiecka od-

cinek od ul. Mazowieckiej w kie-

runku południo-wo-zachodnim

w Bobrowcu, ul. Bobrowiecka od

ul. Głównej do ul. Mazowieckiej

w Bobrowcu, ul. Mazowiecka od

ul. Żwirowej do ul. Leśnej w Bo-

browcu, ul. Mazowiecka od ul.

Bobrowieckiej do Żwirowej w Bo-

browcu, ul. Gwalberta odcinek od

ul. Północnej do ul. Borowej w Ka-

mionce, ul. Halin od ul. Północnej

do ul. Bobrowieckiej w Ka-

mionce, ul. Sucha od ul. Świerko-

wej do ul. Głównej w Kamionce

oraz ul. Borowa od ul. Głównej do

posesji nr 20 w Kamionce.

Trwa budowa oświetlenia na

ul. Zawadzkiej w Wólce Prackiej,

ul. Sowiej i Kormoranów w Bo-

browcu przy placu zabaw i boisku

oraz ul. Świstaka w Siedliskach.

Trwa wybór wykonawcy bu-

dowy oświetlenia na ul. Runow-

skiej i Barcelońskiej w Głoskowie.

Inwestycje drogowe
Przebudowa ul. Szpitalnej na

odcinku od ul. Sienkiewicza do al.

Kalin o łącznej długości 900 m wraz

z odwodnieniem – opracowany

jest projekt przebudowy ulicy wraz

z projektem skablowania sieci ener-

getycznej.

Al. Wilanowska – ul. Jeziorki,

Zalesie Dolne, projekt i budowa

ciągu ulic od ul. Granicznej do ul.

Dworcowej – uzyskano zamienną

decyzję ZRID na odcinek od skrzy-

żowania ulic Kwiatowej i Parkowej

do ul. Granicznej w Zalesiu Dol-

nym i na przełomie marca-kwiet-

nia 2016 r. przy sprzyjających wa-

runkach atmosferycznych zadnie

będzie kontynuowane.

Projekt rewitalizacji skweru

im. Stefana Kisielewskiego wraz 

z przebudową odcinka ulic Ko-

ściuszki i Sierakowskiego oraz prze-

budowa Kanału Piaseczyńskiego

– uzyskano decyzję pozwolenia na

budowę i trwa przygotowywanie

materiałów do przetargu.

Koncepcja układu komunika-

cyjnego oraz projekty powiązań

dróg gminnych i powiatowych 

z węzłem „Antoninów” na drodze

S-7 – opracowywana jest wielo-

branżowa dokumentacja.

Ul. Jesionowa, Zalesie Górne –

opracowano dokumentację i uzy-

skano zaświadczenie ze Starostwa

Powiatowego, które pozwalają na

realizację robót.

Projekt przebudowy ulic: Pół-

nocnej, Świerkowej, Borowej, oraz

parkingu przy ZSP w Piasecznie 

i ul. Głównej w Bobrowcu – otrzy-

mano decyzję ZRID dla ulic Pół-

nocna, Świerkowa, Borowa, są od-

wołania mieszkańców od decyzji

ZRID (dotyczące ulic Północnej i Bo-

rowej). Dla ul. Głównej projekt jest

uzgadniany w ZUD i uzyskiwane

jest pozwolenie wodnoprawne.

Projekt budowy ul. Żytniej na

odcinku od ul. Jarząbka do ul. Nada-

rzyńskiej w Piasecznie – trwają

prace projektowe i uzyskiwane jest

pozwolenie wodnoprawne.

Projekt budowy ul. Śląskiej 

w Piasecznie – trwa uzyskiwanie

pozwolenia wodnoprawnego.

Projekt układu drogowego

wraz z odwodnieniem w obszarze

ulic Berberysowej i Irysów w Pia-

secznie – rozszerzono zakres zada-

nia o ul. Astrów wraz z łącznikiem

do ul. Irysów, opracowywane są

materiały do ogłoszenia przetargu.

Projekt skrzyżowania ul. Ryb-

nej z ul. Gościniec, Wola Gołkow-

ska/Robercin – zawarto umowę 

o pomocy rzeczowej dla Powiatu

Piaseczyńskiego w formie przeka-

zania projektu wielobranżowego

tego skrzyżowania, trwa opraco-

wanie dokumentacji, projekty dro-

gowe są przygotowywane do zło-

żenia do uzgodnień w ZUD.

Projektu budowy ul. Polnej 

w Chyliczkach wraz z odwodnie-

niem od ul. Urbanistów do ul. Mo-

niuszki – rozszerzono zakres frag-

mentu ul. Moniuszki w Chylicz-

kach od ul. Polnej do ul. Wschod-

niej, opracowywany jest projekt.

Budowa kanalizacji odwodnie-

niowej na skrzyżowaniu ul. Julia-

nowskiej z ul. Cyraneczki wraz 

z włączeniem do istniejącego ko-

lektora – ogłoszono przetarg na

wybór wykonawcy. 

*   

Realizacja zadań inwestycyjnych

W niedzielę 6 grudnia w hali GOSiR w Piasecznie w godzinach
10:00 – 16:30 odbędzie się impreza organizowana przez Pia-
seczyńską Fundację Ekologiczną. 

Dzieci, młodzież oraz dorosłych zapraszamy do uczest-
nictwa w warsztatach tanecznych i konkursach organizowa-
nych przez Akademię Tańca I AM DANCE oraz wspólnej zabawy
w Strefie Mikołaja. Na odwiedzających czekają zajęcia spor-
towe z kick - boxingu, ścianki wspinaczkowej oraz tenisa sto-
łowego.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie finał „IV Ogólnopolskiego
Turnieju Maszyn Wiatrowych”. Na osoby zainteresowane cze-
kają ciekawe prelekcje z dziedziny odnawialnych źródeł energii
oraz „Autobus Energetyczny” czyli mobilne centrum eduka-
cyjno – informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu.

EKO – MIKOŁAJKI



Gazeta Piaseczyńska
2 grudnia 2015, nr 9 (215) aktualności 7

Redaktor naczelny:

Łukasz Wyleziński

Zespół redakcyjny: 

Biuro Promocji i Informacji 

(Małgorzata Idaczek,

Anna Grzejszczyk,

Tomasz Pawlak)

Adres redakcji: 

05-500 Piaseczno, 

ul. Kościuszki 5, pok. 96

tel. 70 17 650

e-mail redakcji: 

gazeta@piaseczno.eu

Rada Miejska 

rada@piaseczno.eu

Burmistrz

Zdzisław Lis

sekretariat@piaseczno.eu

I zastępca burmistrza

Anna Bednarska

juszczyk@piaseczno.eu

II zastępca burmistrza

Hanna Kułakowska-

-Michalak

michalak@piaseczno.eu

e-mail urzędowy:

urzad@piaseczno.eu

Druk: 

Agora SA 

Skład: 

Biuro Promocji i Informacji

Gminy Piaseczno

Gazeta Piaseczyńska

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Za treść listów 

i ogłoszeń redakcja 

nie odpowiada. 

Redakcja zastrzega 

sobie prawo do 

skracania 

niezamówionych 

materiałów.

www.piaseczno.eu
Nakład 20 000 egz.

Czworonogi czekają

na opiekuna

Kurek -  niespełna roczny

psiak. Jest zadbany, bardzo

przyjacielski, uwielbia za-

bawy. Nie toleruje drobnych

zwierząt.  

Zwierzaki czekają w Przytulisku Prima – 

–Vet w Konstancinie, tel. 22 729 591 159.

Sklejka - kilkuletnia, suczka

spod sklepu Biedronka. W mo-

mencie znalezienia miała na

sobie czerwoną skórzaną ob-

rożę z ćwiekami.

Szarusia - kilkuletnia suczka.

Przymilna, ładnie chodzi na smy-

czy, dobrze dogaduje się  z innymi

psami, sprawia wrażenie psa do-

mowego.

Peggy -  maluteńka, młoda su-

nia. Jej cechą charakterystyczną

jest widoczny przodozgryz. 

Sunia jest zadbana i lgnie do

człowieka.

Pirat - średniej wielkości psiak.

Pomimo wychudzenia i braku

prawego oczka jest bardzo

przyjacielski. Toleruje inne psy,

grzecznie jeździ w aucie, po-

zwala na wszystkie zabiegi.

Elek - 6 letni psiak. Jest bardzo

przyjacielski, uwielbia spacery na

świeżym powietrzu. Nie prze-

pada za towarzystwem innych

psów. Zna zasady panujące 

w domu.

Odbiór odpadów

Od 1 stycznia 2016 roku zmienią się Wykonawcy odbierający odpady komunalne 

z terenu miasta i gminy Piaseczno.

W przetargu wyłoniono dwie

firmy: Przedsiębiorstwo Usług Ko-

munalnych SITA Piaseczno Sp. 

z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy

ul. Technicznej 6 oraz Przedsiębior-

stwo Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe LEKARO Jolanta Zagór-

ska z siedzibą w Woli Duckiej 70A,

Glinianka, z którymi podpisano

umowy z terminem wykonania

usług do dnia 31 grudnia 2018 r.

Firma PUK SITA Piaseczno

Sp. z o.o. będzie obsługiwała

następujące sektory:

Sektor I – Zachodni, obejmu-

jący obszar sołectw: Antoninów-

-Kuleszówka, Baszkówka, Bąków-

ka, Bobrowiec, Głosków Letnisko,

Głosków, Gołków, Henryków Uro-

cze, Kamionka, Mieszkowo, Rober-

cin, Runów, Szczaki, Wola Gołkow-

ska, Wólka Pracka, Złotokłos oraz

obszar miasta Piaseczno na zachód

od linii kolejowej Warszawa – Ra-

dom (Zalesie Dolne),

Sektor II – Wschodni, obejmu-

jący obszar sołectw: Bogatki, Choj-

nów, Chylice, Chyliczki, Grochowa-

Pęchery, Jastrzębie, Jazgarzew, Je-

sówka, Łbiska, Orzeszyn Pilawa,

Siedliska, Wólka Kozodawska, Za-

lesie Górne, Żabieniec.

Firma PPHU LEKARO:

Sektor III – Północny, obejmu-

jący obszar sołectw: Julianów i Jó-

zefosław oraz obszar miasta Pia-

seczno na wschód od linii kolejowej

Warszawa – Radom.

Odbiór odpadów komunal-

nych będzie odbywał się w godzi-

nach 7.00–20.00 według harmono-

gramów, które będą dostarczone

przez Wykonawców. W dniu od-

bioru odpadów pojemniki lub

worki należy wystawić przed po-

sesję lub udostępnić otwarte al-

tanki śmietnikowe.

Zasady odbioru odpadów ko-

munalnych nie ulegają zmia-

nie, tzn.:

• odpady komunalne zmieszane

powinny być gromadzone w po-

jemnikach,

• odpady segregowane „suche” (pa-

pier, plastik, metal, tekstylia) należy

gromadzić w workach koloru żół-

tego; odpady szklane w workach

koloru zielonego; worki na ww. od-

pady będą pozostawiane przez

Wykonawców na posesji na zasa-

dzie wymiany,

• odpady zielone i bioodpady na-

leży gromadzić w pojemnikach,

kontenerach lub przeźroczystych

workach dowolnego koloru (z  wy-

łączeniem żółtego i zielonego) 

o pojemności maksymalnie 120 l.

Mieszkańcy sami zaopatrują się 

w ww. worki.

W celu usprawnienia systemu

odbioru odpadów została zwięk-

szona częstotliwość odbioru od-

padów wielkogabarytowych na 

4 razy w ciągu roku (szczegółowe

daty będą podane w harmonogra-

mach). Dodatkowo w Sektorze I –

Zachodnim i Sektorze II – Wschod-

nim w miesiącach letnich (czer-

wiec – sierpień) została zwiększona

częstotliwość odbioru odpadów ko-

munalnych zmieszanych – na je-

den raz w tygodniu.

Jednocześnie gmina Piaseczno

informuje, że wysokość opłat za go-

spodarowanie odpadami oraz in-

dywidualne numery rachunków

bankowych nie ulegną zmianie, za

wyjątkiem nieruchomości, na któ-

rych znajdują się domki letniskowe

oraz innych nieruchomości wyko-

rzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, gdzie została

przyjęta stawka ryczałtowa za rok

zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej

Nr 216/X/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Ogłoszenie GGG.6845.1.120.2015.MP.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  na   podstawie   art.
35 ustawy z dnia21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomościami (DzU z 2015r. poz. 782) informuje,  iż na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.
Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekretariacie burmistrza
oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu  za-
mieszczony został do publicznej wiadomości  „Wykaz
Nieruchomości” przeznaczonych do wydzierżawienia:
część pow. 1003 mkw. działki ozn. nr ewid. 41/10, obr. 12,
część pow. 2304 mkw. działek ozn. nr ewid. 41/6, 41/8 
i 41/10, obr. 12, położonych w Piasecznie w rejonie ulicy
Puławskiej i Syrenki; części pow. 200 mkw. działki 246/14,
obr. 24, położonej w Piasecznie w rejonie ul. Przesmyc-
kiego; części 250 mkw. działki ozn. nr 441 położonej 
w Jagarzewie przy ul. Głównej; części pow.983 mkw.
działki ozn. nr 2/5, obr. 19 położonej w Piasecznie w re-
jonie ul. Warszawskiej 37 i Armii Krajowej; części pow.
130 mkw. działki ozn. nr 2/2, obr. 15, położonej w Pia-
secznie przy ul. Szkolnej; części pow. 334 mkw. działek
ozn. nr ewid. 246/14 i 334, obr. 24, położonych w Pia-
secznie w rejonie ul. Przesmyckiego; części działki nr
41/10, obr. 12, położonej wzdłuż ul. Puławskiej w Piasecz-
nie, pod reklamy; części działki ozn. nr 66/10, obr. 13,
przy ul. Jarząbka, pod reklamy; części działki nr 53, obr.
27, przy ul. Żeromskiego w Piasecznie pod reklamę; pod-
dzierżawienia część pow. 71 mkw. działki nr 1/4, obr. 37,
położonej w Piasecznie przy ul. Dworcowej.  

20 listopada w Łbiskach odbyło się uroczyste otwarcie Domów Dzieci – powiatowej

placówki opiekuńczo-wychowawczej zapewniającej czasową opiekę i wychowanie

dzieciom, które z różnych powodów są ich pozbawione ze strony rodziców. 

Otwarcie Domów Dzieci w Łbiskach

Domy Dzieci to osiedle skła-

dające się pięciu budynków.

Trzy z nich pełnią funkcję socja-

lizacyjną. Przebywają tu dzieci,

których sytuacja opiekuńcza 

i prawna jest ustabilizowana 

i określona. Jeden dom oddany

został na potrzeby sytuacji in-

terwencyjnych. W każdej chwi-

li mogą tu być przyjęte dzieci,

które w wyniku zaistniałej 

sytuacji kryzysowej pozosta-

wione zostały bez opieki ro-

dzicielskiej. W piątym domu

zorganizowano mieszkania dla

pełnoletnich wychowanków

pieczy zastępczej. Mieści się tu

także Centrum Administra-

cyjne.

W jednym domu przewi-

dziano miejsca dla 14 dzieci

wraz z opiekunami. Powierzch-

nia każdego budynku wynosi

224 m kw. Na parterze znajdują

się: pokój dzienny wraz z kuch-

nią, spiżarnia, pomieszcze-

nie gospodarcze, sypialnia, po-

kój wychowawców, garderoba,

schowek oraz łazienka. Miesz-

kalne poddasze to: 6 sypialni,

pokój zabaw, 2 łazienki, sanita-

riat oraz korytarz.

Osiedle usytuowane jest na

ogrodzonym i zagospodarowa-

nym terenie. Podopieczni Do-

mów Dzieci mają na miejscu do

dyspozycji plac zabaw, boiska do

piłki nożnej i siatkówki oraz

duży teren zielony z nasadze-

niami drzew i krzewów. 

Do Domów Dzieci w Łbi-

skach przenieśli się wychowan-

kowie z placówek opiekuńczych

prowadzonych dotychczas przez

powiat w Konstancinie-Jeziornie

oraz Górze Kalwarii.

Część oficjalną uroczystej in-

auguracji Domów Dzieci rozpo-

częła Aneta Piliszek, dyrektor

placówki w Łbiskach. – Jeszcze

w poprzedniej siedzibie, na ul.

Słonecznej w Konstancinie-Je-

ziornie, wiedziałam, że dzieci po-

trzebują zmiany. I ta zmiana na-

stąpiła. Wierzę, że to, co się stało,

to dopiero początek nowego roz-

działu w ich życiu – powiedziała

pani dyrektor. – Jestem pewna,

że dzieci będą tu szczęśliwe – do-

dała. Ksiądz Wiesław Zaręba, pro-

boszcz parafii pw. św. Rocha 

w Jazgarzewie, zaprosił do wspól-

nej modlitwy i poświęcił nowo

otwarte budynki.

Następnie głos zabrał sta-

rosta piaseczyński Wojciech Oł-

dakowski. – Chciałem podzię-

kować wszystkim, zarówno

poprzedniej, jak i obecnej Ra-

dzie Powiatu. Tak, dziękuję po

prostu wszystkim, którzy przy-

czynili się do powstania tej pla-

cówki.

W trakcie uroczystości sa-

morządowcy przekazali pre-

zent dla dzieci – trampolinę

ogrodową.

Po zakończeniu części ofi-

cjalnej goście zostali zaproszeni

do zwiedzenia nowych domów.

W każdym z nich dzieci zapre-

zentowały krótki program arty-

styczny. Deklamowany przez

dwoje maluchów wiersz pt.

„Dom” wycisnął łzę z niejednego

oka. Podczas zwiedzania dzieci

z dumą pokazywały przestron-

ne dwuosobowe pokoje oraz

pełne kolorowych zabawek miej-

sce do wspólnego spędzania

czasu.

Dzięki zrealizowanej przez

powiat inwestycji dzieci bę-

dą miały zapewnioną opiekę 

i start w dorosłe życie w wa-

runkach możliwie zbliżonych

do tych, które panują w do-

mach rodzinnych.

Na budowę osiedla wydat-

kowano z budżetu powiatu 

w kwotę 5 132 350 zł, z czego 

1 028 700 zł stanowiła dotacja 

z budżetu państwa.

*

W nowych domach dzieci będą miały warunki zbliżone do domowych
Foto Daniel Putkiewicz



Piaseczyńska KULTURA

Mikołajkowy wyścig psich zaprzęgów

Uczestnikami imprezy będą za-

równo amatorzy, jak i zawo-

dowcy, którzy rywalizować będą

w kategoriach Nordic Walking,

bieg z psem, jazda na rowerze 

z psem oraz w tradycyjnej jeździe

na wózkach do psich zaprzęgów.

Zawodnicy wyruszą o godz. 12.00

z Parku Adrenaliny i Westernu

Runów w trasę wyznaczoną duk-

tami okolicznych lasów.

Na miejsce widowiskowego

wyścigu będzie można dojechać

Piaseczyńsko-Grójecką Kolejką

Wąskotorową. Pociąg ruszy ze sta-

cji w Piasecznie o godz. 11.00, bilety

rezerwować można poprzez stro-

nę www.kolejka-piaseczno.pl.

– Imprezę poprowadzi guru

polskich wyścigów psów zaprzę-

gowych Radosław Ekwiński, spe-

cjalista od psich problemów i ma-

szer. Za merytoryczne przygo-

towanie imprezy odpowiadać bę-

dzie Hodowla Psów Zaprzęgo-

wych z Klanu Wydry oraz Takuna

– informuje organizator wydarze-

nia Sebastian Habas z Parku Ad-

renaliny i Westernu Runów. 

– Wstęp na imprezę jest bez-

płatny – dodaje.

W trakcie dnia przewidziane

zostały konkurencje zarówno dla

profesjonalistów, jak i dla tych,

którzy chcą rozpocząć swoją

przygodę z tym ciekawym spor-

tem. Chętni mogą zapisać się na

canicross, czyli bieg z psem na

smyczy, oraz spróbować bikejo-

ringu – jazdy na rowerze ciągnię-

tym przez psa. Fanów „marszu 

z kijkami”, czyli Nordic Walking,

też nie może zabraknąć. Start tej

konkurencji przewidziano na

godz. 13.00. Opieką fizjoterapeu-

tyczną dla uczestników marszu

zajmą się instruktorzy z Gabrytm

oraz Fundacji Żyj Aktywnie Po

50-tce. Na miejscu dostępna bę-

dzie limitowana ilość kijków do

wypożyczenia.

Dla najmłodszych przewi-

dziane zostały zabawy zarówno

na świeżym powietrzu, jak i pod

dachem, w tym rzuty kapeluszem

na rogi bawoła, rzuty lassem, szu-

kanie złota, indiańska ścieżka  oraz

słuchanie indiańskich opowiadań.

Troszkę starsi uczestnicy

sprawdzą się w walce farmerów,

Apaczów, rzutach podkową, piło-

waniu piłą „moja-twoja”, wbija-

niu gwoździ lewą ręką itp. Celne

oko z pewnością przyda się przy

strzelaniu z winchestera, z łuku

czy z procy.

Na głównym placu mia-

steczka westernowego będzie

można obejrzeć tradycyjną dre-

zynę ręczną, a na stacji, 200 me-

trów od miejsca wyścigów, będzie

stać kolejka wąskotorowa, którą

ma przyjechać Święty Mikołaj.

Spotkanie z nim zaplanowane jest

na godz. 12.30.

Równolegle do prowadzo-

nych atrakcji przez cały dzień

będą dostępne różne dodatkowo

płatne opcje, jak np. oprowadza-

nie na koniu, wybijanie monet

metodą tradycyjną, wykonywa-

nie pamiątkowych listów goń-

czych, banknotów i buttonsów 

z własną podobizną i nie tylko.

Patronat nad imprezą objął Bur-

mistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

12 grudnia na rynku miejskim w Piasecznie odbędzie się
Świąteczny Kiermasz Rodzinny.

Kiermasz stwarza możliwość zrobienia świątecznych za-
kupów odzieży, zabawek, ozdób świątecznych, kosmetyków,
książek, żywności, ciast czy miodów. Wśród pachnących lasem
choinek, aromatu grzanego wina i czekoladowych pierników
na mieszkańców Piaseczna będzie czekać moc świątecznych
niespodzianek i atrakcji. Zapraszamy na spotkanie ze Świętym
Mikołajem przy specjalnej oprawie muzycznej.

– Podczas Świątecznego Kiermaszu Rodzinnego nie zapo-
minamy o najbardziej potrzebujących rodzinach z terenu gminy
Piaseczno – mówi Małgorzata Rawicz, organizatorka Kiermaszu.
Przeprowadzona zostanie zbiórka darów dla rodzin potrze-
bujących pomocy.
Zbierane będą:
– zabawki: puzzle, gry edukacyjne i planszowe, książeczki dla dzieci;
– artykuły papiernicze: linijki, cyrkle,  długopisy, ołówki, zeszyty;
– produkty żywnościowe: słoiczki dla małych dzieci, słodycze,
płatki śniadaniowe, soki, puszki, kakao, kawa;
– środki higieniczne: szampony, szczoteczki do zębów, proszki
do prania, mydła, ręczniki papierowe, pasty do zębów.

Serdecznie zapraszamy!

5 grudnia o godz. 18.30 w piaseczyńskim Domu Kultury
odbędzie się koncert jednej z najlepszych i najbardziej
wyrazistych polskich aktorek.

Pani Stanisława grała w filmach najlepszych polskich re-
żyserów – „Nie ma róży bez ognia” Stanisława Barei, „No-
cach i dniach” Jerzego Antczaka, „Zaklętych rewirach” Ja-
nusza Majewskiego czy „Pannach z Wilka” Wajdy.

Koncert „Piękny świat” to poetycko-filozoficzne rozwa-
żania o przemijaniu, radości, bólu, tęsknocie i nadziei. Po-
ruszająca, czasem zabawna opowieść o życiu. Na program
recitalu składają się m.in. piosenki z tekstami: Juliana Tuwima,
Andrzeja Bursy, Jana Kochanowskiego, Magdy Czapińskiej,
Janusza Kofty, Bułata Okudżawy, Pierre’a Ronsarda. Auto-
rami muzyki do tych kompozycji są: Janusz Strobel, Tomasz
Bajerski, Henryk Wars, Jerzy Petersburski i Bułat Okudżawa.

Niestety bilety na recital są już wyprzedane, jednak spe-
cjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy niespo-
dziankę. Na pierwszą osobę, która odpowie poprawnie na
pytanie: W kogo wcieliła się pani Stanisława Celińska w filmie
„Noce i dnie”? – czeka dwuosobowa wejściówka na koncert.
Na Państwa odpowiedzi czekamy do 3 grudnia 2015 do go-
dziny 16.00, maile należy kierować na adres: konkurs@pia-
seczno.eu, podając imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.

Jednocześnie informujemy, że poprzedni konkurs, 
w którym nagrodą była wejściówka dla dwóch osób na kon-
cert Katarzyny Groniec, wygrała pani Sylwia H., która urze-
czywistniła swoje pragnienie spotkania z gwiazdą na żywo.

Recital 
Stanisławy Celińskiej

Organizatorzy przewidują udział nawet pięćdziesięciu zaprzę-
gów z całej polski                                                 Foto Anna Radziach

Jeden z największych wyścigów psów za-

przęgowych na terenie Mazowsza odbę-

dzie się 5 grudnia w Runowie.

II Cross Mikołajkowy 

Zawodnicy, którzy staną

na starcie będą mieć do poko-

nania 5 kilometrową trasę po

malowniczych Górkach Szy-

mona. Każdy, kto ukończy

bieg, otrzyma pamiątkowy

medal z Mikołajem. 

Cross organizowany jest ze

środków finansowych Urzędu

Miasta i Gminy Piaseczno, Po-

wiatu Piaseczyńskiego oraz

sponsorów pozyskanych przez

Stowarzyszenie Rekreacyjno-

Sportowe Kondycja. 

Program Minutowy:
11:00 Start Crossu Mały Mikuś

500 m

11:30 Start Crossu Rodzinnego 

- dystans 1 km

11:30 Start trasy Nordic Walking

- dystans  3 km

12:00 Start Crossu na dystansie

5 km

Serdecznie zapraszamy

Zapraszamy na imprezę biegową 

6 grudnia na Górkach Szymona.

Świąteczny Kiermasz Rodzinny
Lodowisko pod dachem

Lodowisko czynne jest codzien-

nie w godzinach 8.00 – 21.00 

w systemie półtoragodzinnych

ślizgawek rozdzielonych półgo-

dzinną przerwą techniczną .

Obok lodowiska działa wy-

pożyczalnia łyżew z pełną gamą

rozmiarów. Wypożyczenie jed-

nej pary na 1,5 godziny - na

jedną ślizgawkę kosztuje 6 zł.

Cena biletu za korzystanie 

z samego lodowiska wynosi 6

zł /1,5 godz. w przypadku bi-

letu normalnego i 3 zł za bilet

ulgowy. 

Zorganizowane grupy szkol-

ne z terenu gminy Piaseczno 

w godz. 8.00 – 14.30 zapewniony

mają wstęp bezpłatny.

Zadaszenie lodowiska po-

zwoli na funkcjonowanie lodo-

wiska niezależnie od warunków

pogodowych i zapewni dłuższą

eksploatację obiektu.

Kryte lodowisko w Piasecznie

to owoc dobrej współpracy Staro-

stwa Powiatowego z Gminą Pia-

seczno. Zeszłej zimy starostwo

przekazało aparaturę, która w po-

przednich latach używana była w

parku miejskim, należało ją jed-

nak wyremontować i rozbudo-

wać, co uczynił Gminny Ośrodek

Sportu i Rekreacji zapewniając też

nową, zadaszoną lokalizację. 

W tym roku piaseczyńskie

lodowisko uruchomione zostało

jako pierwsze na terenie powiatu

piaseczyńskiego. Będzie można 

z niego korzystać do marca, a mo-

że nawet do kwietnia 2016 roku.

Na terenie lodowiska jest

też szkółka łyżwiarska prowa-

dzona przez byłych mistrzów

Polski oraz zawodników łyż-

wiarstwa figurowego.

Terminy zajęć: wtorek - 16.00

- 17.00, czwartek - 17.30 - 18.30, so-

bota - 10.00 - 11.00.

Zapisy przyjmowane są pod

nr. tel. 600 421 075, 608 346 437.

*

Miłośników jazdy

na łyżwach zapra-

szamy na kryte,

sztuczne lodowi-

sko zorganizowane

na stadionie miej-

skim przy ul. 1-go

Maja 16.

Pokaz zawodników hokejowej sekcji Legii Warszawa, podczas imprezy inaugurującej nowy
sezon łyżwiarski w Piasecznie                                                            Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
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