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AKTUALNOŚCI

Sprawozdania

z sesji Rady Miejskiej

● s. 3

Sprawozdanie z pracy

Burmistrza ● s. 2

Konkurs fotograficzny

● s. 7

Nowa umowa 
ze Szwedami           ● s. 3

11. sesja 

Rady Miejskiej odbędzie

się 4 lipca

o godz. 9.30

w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 

ul. Kościuszki 5

Francuzi w Zalesiu 

Górnym                   ● s. 7

Ranking Forbes

● s. 2

Usuwanie eternitu     
● s. 7

Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe
PIASECZYŃSKIE TEATRALIA SOBÓTKOWE to czterodniowa „mieszanka” przedstawień teatralnych, folkowych
koncertów muzycznych połączona z  Turniejem Rycerskim „O złote jajo” i świętojankami - inscenizacją
nawiązującą do ludowych obchodów nocy sobótkowej.

Zamierzeniem teatraliów jest
zdobycie możliwie najszerszego
kręgu odbiorców. Wobec tego
każdorazowo planowane są impre-
zy związane z różnymi dziedzinami
sztuki. Są to zatem przedstawienia,
wernisaże, akcje uliczne, koncerty
muzyczne, które odbywają się
dwa, a nawet trzy razy dziennie
w różnych punktach miasta: na
scenie plenerowej w parku miej-
skim, na placu Piłsudskiego
i skwerze Kisiela. Wstęp na
wszystkie imprezy jest bezpłatny. 

Organizatorami teatraliów są:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury w Piasecznie oraz Teatr Nic
Ponad i Piaseczyńskie Stowarzy-
szenie Rycerskie „Eodem Tem-
pore”. 

Najbliższe teatralia 
20-24 czerwca 2007 r. 

Więcej czytaj 
na stronach: 4,5,6 

oraz
www.kulturalni.pl

Podpisanie umów

Rozpoczęła się realizacja robót budowlanych w ramach
projektu „Program gospodarki wodno-ściekowej w
Piasecznie” współfinansowanego ze środków unijnych z
Funduszu Spójności. W dniu 17 maja 2007 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się uroczyste
podpisanie umów z wyłonionymi w przetargu
wykonawcami Zadania II.

Na uroczystości obecni byli:
burmistrz miasta i gminy Piaseczno
Józef Zalewski, przedstawiciel Rady
Miejskiej, inżynier kontraktu, pra-
cownicy Urzędu Gminy zaangażo-
wani w realizację projektu oraz
przedstawiciele następujących
firm: 
! ATA Technik z Budzynia - która
wybuduje magistralę wodociągową
w ul. Mleczarskiej oraz rozbuduje
pompownię Raszyńska; 
! ze Skierniewic i Prokom z War-
szawy - które rozbudują oczyszczal-
nię ścieków w Wólce Kozodaw-
skiej; 
! Wodrol Pruszków wraz

z Prokomem - które wybudują
kanalizację sanitarną w Zalesiu
Górnym; 
! Interbud-Energopol z Lublina -
który wybuduje kanalizację sanitar-
ną w Żabieńcu i Siedliskach. 
Przybyli również zaproszeni dzien-
nikarze prasowi i telewizyjni z re-
gionalnej TVP 3. 
Po uroczystym podpisaniu umów
kierownik JRP Maciej Ciechomski
dokonał prezentacji pracowników
jednostki realizującej projekt, któ-
rzy będą współpracować z wyko-
nawcami. 

Małgorzata Idaczek

Wykonawcy Zadania II Rusza rozbudowa 
oczyszczalni w Piasecznie
W dniu 20 czerwca 2007 r. o godzinie 11.00 w sali
budynku firmy Aquarius & Co. przy ul. Żeromskiego 39
w Piasecznie (na terenie oczyszczalni miejskiej) nastąpi
podpisanie umowy z wykonawcą Zadania I -
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Piasecznie” realizowanego w ramach Funduszu
Spójności. 

Burmistrz miasta i gminy Pia-
seczno Józef Zalewski podpisze
umowę z wyłonionym w przetargu
wykonawcą, tj. konsorcjum firm
Hydrobudowa Włocławek SA
i Hydrobudowa Śląsk SA. 

Na uroczystości obecni będą
przedstawiciele Rady Miejskiej, in-
żynier kontraktu, pracownicy
Urzędu Gminy zaangażowani w re-
alizację projektu oraz zaproszeni
goście i dziennikarze. 

Więcej informacji o projek-
cie gospodarki wodno-ściekowej

w Piasecznie uzyskają Państwo
w serwisie informacyjnym 

www. fs.piaseczno.eu 
tel. 0 22 701 76 56, 

0 22 701 76 63
Projekt ten, współfinansowany
przez Unię Europejską, przyczynia
się do zmniejszenia różnic społecz-
nych i gospodarczych pomiędzy
obywatelami Unii Europejskiej. 

Małgorzata Idaczek
Biuro Promocji i Informacji

Gminy Piaseczno

Wybory ławników sądowych
R E K L A M A

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno informuje, że w
dniu 30 czerwca br. upływa termin zgłaszania
kandydatów na ławników sądowych do:

! Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, 
Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

! Sądu Okręgowego w Warszawie,
! Sądu Okręgowego w Warszawie, 

Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej czytaj strona 3
Szczegółowe informacje

Biuro Rady Miejskiej tel. 701 75 60
lub www.piaseczno.eu 

Informacji urzędowych z
gminy Piaseczno 
należy szukać : 

● w „Gazecie Piaseczyńskiej”
● na www.piaseczno.eu
● w prasie lokalnej
● na tablicach ogłoszeń

Nowy plac zabaw   
● s. 7



Burmistrz
zatwierdził przetargi: 
! na odwodnienie ul. Runowskiej na od-
cinku od ul. Wawelskiej do ul. Mickiewi-
cza w Złotokłosie. Wykonawca - firma
Hydrotechniczno-Budowlana „Hydro-
dom” z Wilgi za cenę ryczałtową brutto
82 128,30 zł; 
! na utwardzenie ulicy Runowskiej
w Złotokłosie. Wykonawca - firma Fal-
-Bruk z Warszawy, za cenę ryczałtową
brutto 117 271,28 zł; 
! na remont nawierzchni ul. Kolonii we
wsi Wola Gołkowska i ul. Wierzbowej
we wsi Robercin. Wykonawca - firma
Mabau Polska Sp. z o. o. z Szymanowa, za
cenę ryczałtową brutto 180 051,89 zł; 
! na roboty dodatkowe związane z bu-
dową kanalizacji sanitarnej - kolektory
grawitacyjne i przykanaliki do posesji
w Zalesiu Górnym - V etap. Wykonawca
- Konsorcjum firm: Fal-Bruk i Wodrol,
za cenę ryczałtową brutto 228 179,72 zł; 
! na organizację letniego wypoczynku
nad morzem dla dzieci z rodzin dysfunk-
cyjnych ze szkół z terenu gminy Piasecz-
no. Wykonawca-Biuro Handlowe Wcza-
sów Krajowych i Zagranicznych „Port-
-Spin” z Warszawy, za cenę ryczałtową
brutto 331 250 zł; 
! na remont istniejącej nawierzchni as-
faltowej na ul. Ptaków Leśnych w Jastrzę-
biu i ul. Wierzbowej w Baszkówce. Wy-
konawca - firma Mabau Polska 
Sp. z o. o. z Szymanowa, za cenę ryczał-
tową brutto 133 840,10 zł; 
! na wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej remontu budynku
Przychodni Rejonowej nr 1 w Piasecznie
przy ul. Fabrycznej 1. Wykonawca - Biu-
ro Projektowe Budownictwa „Partner” s.
c. z Łodzi, za cenę ryczałtową brutto 
54 900 zł; 
! na dostarczenie wraz z montażem
urządzeń elementów wyposażenia placów
zabaw w Piasecznie. Wykonawca - firma
City Play Sp. z o. o. z Warszawy, za cenę
ryczałtową brutto 297 680 zł; 
! na wykonanie robót dodatkowych dla
przebudowy ul. Jarząbka na odcinku od
ul. Czyżyków do Poland Business Park.
Wykonawca - firma „Jarpol” z Warsza-
wy, za cenę ryczałtową brutto 
89.879,72 zł; 
! na przebudowę ul. Żeromskiego w Pia-
secznie na odcinku od ul. Kilińskiego do
drogi krajowej nr 79. Wykonawca - firma
„Planeta” Sp. z o. o. z Warszawy, za cenę
ryczałtową brutto 2.447.786,43 zł; 
! na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego ul. Orzechowej na od-
cinku od ul. Modrzewiowej do ulicy
Kasztanów w Zalesiu Dolnym o długości
około 325 m. b. wraz z miejscami posto-
jowymi. Wykonawca - Centralne Biuro
Projektowo-Badawcze „Kolprojekt” sp.
z o. o. z Warszawy, za cenę ryczałtową
brutto 71 858 zł; 
! na przebudowę węzła odwodnienio-
wego przy ul. Runowskiej oraz odwod-
nienie ul. Świerkowej w Złotokłosie.
Wykonawca - firma Hydrotechniczno-B-
udowlana „Hydrodom” z Wilgi, za cenę
ryczałtową brutto 259 825,25 zł; 
! na wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej dla budowy wysoko-
parametrowej sieci i przyłączy cieplnych
w osiedlu Iwiczna II w Piasecznie w rejo-
nie ulic: Kusocińskiego, Wojska Polskie-
go, Szkolnej, Sikorskiego. Wykonawca -
firma Wodar z Piaseczna, za cenę ryczał-
tową brutto 29 646 zł; 
! na wykonanie jednofunkcyjnego węzła
cieplnego dla potrzeb centralnego ogrze-
wania w komunalnym budynku mieszkal-
nym przy ul. Szkolnej 3 w Piasecznie. Wy-
konawca - firma Instaleks z Żyrardowa, za
cenę ryczałtową brutto 59 259,71 zł; 
! opracowanie projektu budowlano-w-
ykonawczego boiska ze sztucznej trawy
na terenie Szkoły Podstawowej w Złoto-

kłosie. Wykonawca - Biuro Projektowe
Budownictwa „Partner” s. c. z Łodzi, za
cenę ryczałtową brutto 34 160 zł; 
! na wykonanie projektu budowlano-w-
ykonawczego boisk ze sztucznej trawy
wraz z odwodnieniem na terenie Szkoły
Podstawowej w Głoskowie. Wykonawca
- firma MD Polska Sp. z o. o. ze Szczeci-
na, za cenę ryczałtową brutto 42 700 zł; 
! na wymianę instalacji zimnej wody
w komunalnym budynku mieszkalnym
przy ul. Puławskiej 23 w Piasecznie. Wy-
konawca - firma Usługi Remontowo-B-
udowlane Henryk Figurski z Raszyna-R-
ybie, za cenę ryczałtową brutto 
44 514,08 zł; 
! na roboty remontowo-budowlane ko-
rytarzy i klatki schodowej w segmencie D
oraz sanitariatu na II piętrze w segmen-
cie A i szatni (II etap robót) w Gimna-
zjum nr 1 w Piasecznie. Wykonawca -
firma Tom z Włostowa, za cenę ryczałto-
wą brutto 118 233,91 zł; 
! na remont nawierzchni ul. Łąkowej
w Głoskowie. Wykonawca - firma Mabau
Polska Sp. z o. o. z Szymanowa, za cenę
ryczałtową brutto 177 998,16 zł; 
! na ewidencję dróg gminnych na tere-
nie gminy Piaseczno. Wykonawca - Biu-
ro Badawczo-Projektowe Budownictwa
Komunikacyjnego „Transcomp” Sp. z o.
o. z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
197 640 zł; 
! na remont nawierzchni jezdni odcinka
ul. Ogrodowej w Głoskowie. Wykonaw-
ca - firma PIB Drotech z Mińska Mazo-
wieckiego, za cenę ryczałtową brutto 
54 492,06 zł; 
! na rozbudowę budynku stacji uzdat-
niania wody o dodatkowe pomieszczenie
przewidziane do zainstalowania agregatu
prądotwórczego w Siedliskach. Wyko-
nawca - firma PT Elmar z Zalesia Górne-
go, za cenę ryczałtową brutto 
312 426,51 zł; 
! na budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Chylice i Zalesie Dolne -
etap II/2 i etap IV - Projekt Funduszu
Spójności „Program gospodarki wodno-
-ściekowej w Piasecznie”. Wykonawcy: 
! konsorcjum firm: Rem-Wod Sp. z o.
o. z Kielc i Hydromel Sp. z o. o., za cenę
ryczałtową brutto 6 631 212,68 euro, 
! firma Wodrol SA Rzeszów, za cenę ry-
czałtową brutto 3 290 429,89 euro, fir-
ma Pol-Aqua SA Piaseczno, za cenę ry-
czałtową brutto 8 552 359,85 euro. 

Burmistrz
unieważnił przetargi: 
! na dostawę i montaż zestawu ogrodo-
wego na plac zabaw przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Piasecznie przy ul. Święto-
jańskiej 18, gdyż w postępowaniu prowa-
dzonym w trybie zapytania o cenę nie
złożono co najmniej dwóch ofert nie-
podlegających odrzuceniu; 
! na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego al. Pokoju na odcinku
od ul. Pod Bateriami do ul. Wilanowskiej
w Zalesiu Dolnym o dł. 700 mb, gdyż nie
złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu; 
! na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego ul. Pomorskiej na od-
cinku od ul. Stołecznej do ul. Krzywej
w Piasecznie o dł. 1750 m. b., gdy nie
złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu. 

Burmistrz ogłosił przetargi: 

! na przebudowę ul. Zgoda na odcinku
od ul. Chyliczkowskiej do Przedszkola nr
10 o długości 320 m wraz z parkingiem
głównym i infrastrukturą w Piasecznie; 
! na roboty remontowo-budowlane
w 3 salach lekcyjnych, naprawę dachu
nad gimnazjum oraz wymianę tablic roz-
dzielczych i lamp oświetleniowych w Ze-
spole Szkół Publicznych w Złotokłosie; 
! na budowę oświetlenia ulicy Trakto-

wej i Szklarniowej w Mieszkowie; 
! na wykonanie oświetlenia ulicy Krót-
kiej, Karmazynowej, Kasztelańskiej, Mi-
łej i Borkowej w Głoskowie; 
! na budowę stołówki ze świetlicą przy
Szkole Podstawowej w Chylicach, 
ul. Dworska 3; 
! na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego al. Pokoju na odcinku
od ul. Pod Bateriami do ul. Wilanowskiej
w Zalesiu Dolnym o dł. 700 m. b.; 
! na rozbudowę budynku świetlicy
w Runowie; 
! na wykonanie projektu budowlano-w-
ykonawczego na rozbudowę budynku
Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie
przy ul. Świętojańskiej; 
! na przebudowę istniejącego budynku
OSP w Bobrowcu poprzez wymianę
więźby, pokrycia dachowego, ogrodzenie
strażnicy, dobudowę wejścia oraz zago-
spodarowanie terenu; 
! na dostawę samochodu ciężarowego
na potrzeby straży miejskiej w Piasecznie; 
! na dostawę samochodu osobowego na
potrzeby straży miejskiej w Piasecznie; 
! na remont nawierzchni jezdni 
ul. Górnej w Głoskowie; 
! na eksploatację sieci kanalizacji desz-
czowej i podczyszczalni ścieków na tere-
nie miasta Piaseczno; 
! na budowę garażu dwustanowiskowe-
go wraz z infrastrukturą oraz adaptację
dotychczasowego garażu ma świetlicę
OSP w Złotokłosie; 
! na przebudowę ulicy Czajewicza
w Piasecznie na odcinku od ulicy Sien-
kiewicza do ul. Gerbera - długość odc.
228,72 m. b. + sięgacz dł. 90,00 m. b.; 
! na kompleksową przebudowę ulicy
Zielonej w Piasecznie na odcinku od 
ul. Przesmyckiego do ul. Chyliczkowskiej
- 528,86 m. b.; 
! na modernizację pomieszczeń natry-
sków wraz z wymianą stropu, wymianą
instalacji zewnętrznych kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej, wykonanie odwod-
nienia budynku z wykonaniem izolacji
pionowej ścian fundamentowych w LO
w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17; 
! na kompleksową przebudowę ulicy
Modrzewiowej o długości 825 m.b.
w Zalesiu Dolnym, 
! na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
wsi Henryków-Urocze; 
! na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
wsi Julianów; 
! na wymianę instalacji zimnej wody,
ciepłej wody i cyrkulacji, kanalizacji
w komunalnym budynku mieszkalnym
przy ul. Puławskiej 44c w Piasecznie; 
! na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego tere-
nów turystyczno-rekreacyjnych wokół
zbiorników wodnych Zalesia Górnego
i IRS Żabieniec, 
! na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
wsi Żabieniec; 
! na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
wsi Łbiska i Pęchery Łbiska; 
! na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
wsi Chyliczki; 
! na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
wsi Kuleszówka; 
! na budowę oświetlenia ulicy Gościniec
w Woli Gołkowskiej i Kuleszówce oraz uli-
cy Hetmańskiej i Gościniec w Robercinie; 
! na budowę oświetlenia ulicy Mille-
nium w Głoskowie; 
! na wykonanie robót dodatkowych i za-
miennych związanych z budową Sądu
Rejonowego i Prokuratury Rejonowej
w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem
terenu; 
! na wykonanie robót dodatkowych i za-
miennych związanych z rozbudową wen-
tylacji mechanicznej dla potrzeb budowy
szkoły podstawowej i gimnazjum w Józe-
fosławiu; 
! na zaprojektowanie i wybudowanie
sieci kanalizacji podciśnieniowej i przyłą-

czy kanalizacyjnych w Głoskowie; 
! na remont nawierzchni jezdni ul. Orze-
chowej i Krótkiej we wsi Wola Gołkowska; 
! na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego ul. Pomorskiej na od-
cinku od ul. Stołecznej do ul. Krzywej
w Piasecznie o dł. 1750 m.b.; 
! na wykonanie projektu budowlano-w-
ykonawczego wodociągów w Wólce Ko-
zodawskiej w rejonie ulicy Bociana Białe-
go i ul. Dworkowej. 

W okresie od 16 maja do 13
czerwca burmistrz zajmował
się bieżącymi sprawami, 
m.in. odbyły się następujące
spotkania: 

18 maja - XX Ogólnopolska Konferencja
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Sta-
rostów i Marszałków nt. funkcjonowania
polskiego samorządu w zakresie finansowa-
nia zadań gminnych, w tym oświaty, stan-
dardów usług publicznych, rozwoju lokal-
nego i regionalnego; 
- spotkanie z wiceprezydentem koncernu Vi-
deocon nt. zamierzeń inwestycyjnych w zakła-
dach Thomson Display Polska; 
- otwarcie wystawy prac olejnych p. J. Rajkow-
skiej w Muzeum Regionalnym w Piasecznie; 
21 maja - spotkanie z przedstawicielami
firmy holenderskiej RDH zajmującej się
planowaniem przestrzennym i projektowa-
niem architektonicznym; 
24 maja - uroczysty apel z okazji Dnia
Strażaka zorganizowany przez Państwową
Straż Pożarną w Piasecznie; 
25 maja - spotkanie z przedstawicielami
Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa
Środowiska i Rozwoju Regionalnego nt.
przebiegu prac związanych z realizacją pro-
jektu w ramach Funduszu Spójności; 
26 maja - Mazovia MTB Marathon 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Rowe-
rowe „Zielony Szlak”, w którym udział
wzięło 920 rowerzystów; 
- festyn szkolny w Złotokłosie; 
- uroczystości 25-lecia powstania Młodzie-
żowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkani-
owej „Patronat-3”; 
27 maja - uroczystości z okazji Święta 
Ludowego; 
28 maja - spotkanie z zarządem Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Jedność” oraz przedsta-
wicielem firmy Vattenfall nt. ewentualnych
zmian własnościowych w PCU Piaseczno
Sp. z o. o.; 
29 maja - spotkanie rodzinne zorganizo-
wane przez Przedszkole nr 4 z okazji Dnia
Mamy i Taty; 
30 maja - pierwsze spotkanie Rady Spor-
tu. Wybrane zostały władze Rady: 
! przewodniczący - Sławomir Rosłon
! wiceprzewodniczący - Jacek Świetlik
! sekretarz - Ryszard Janiszewski
Rada liczy 31 osób ze środowiska sportowe-
go i nauczycielskiego; 
- konferencja nt. partnerstwa publiczno-pr-
ywatnego zorganizowana przez Forbes Exe-

cutive Forum oraz podsumowanie rankingu
„Forbesa” dla miast polskich tworzących
odpowiedni klimat dla przedsiębiorców
i inwestorów. W rankingu tym w kategorii
miast do 100 tys. mieszkańców Piaseczno
zajęło II miejsce (I miejsce zajął Sopot); 
4 czerwca - posiedzenie grupy roboczej
ds. projektów środowiskowych 
w ramach komitetu monitorującego strate-
gię wykorzystania Funduszu Spójności.
Grupa robocza składająca się z przedstawi-
cieli komisji europejskiej, Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Śro-
dowiska oceniała stopień realizacji inwesty-
cji przez beneficjentów z całego kraju w ra-
mach programu Funduszu Spójności. Sto-
pień realizacji inwestycji przez gminę Pia-
seczno oceniono pozytywnie; 
5 czerwca - spotkanie z Zarządem SM
Jedność na temat zmiany protokołu uzgod-
nień dotyczącego przekształceń własnościo-
wych spółdzielni na rzecz spółdzielców; 
6-11 czerwca - pobyt młodzieży oraz
przedstawicieli gminy Piaseczno w parner-
skiej szwedzkiej gminie Upplands Vasby.
Podpisana została umowa przedłużająca
o kolejne 5 lat partnerskie stosunki pomię-
dzy gminami. 

Na posiedzeniach kierow-
nictwa były omawiane bie-
żące sprawy, w tym m.in.: 

! ustalono, że należy zrezygnować
z budowy garaży dla OSP przy budynku
na ul. Puławskiej 5 w Piasecznie
i zaadaptować na cele strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej budynek
przy ul. Kusocińskiego (po byłej
kotłowni miejskiej). Adaptacja ta jest
możliwa po rozbudowie i pracach
modernizacyjnych; 
! ustalono, że należy ogłosić przetarg
i wybrać firmę, która zajmie się
utworzeniem i prowadzeniem punktu
selektywnego gromadzenia odpadów
niebezpiecznych. Jednym z założeń
„Gminnego programu gospodarki
odpadami” jest utworzenie na terenie
gminy dwóch takich punktów. Na razie
zostanie zlecone opracowanie koncepcji
takiego punktu. 

Burmistrz na bieżąco rozpatruje wnio-
ski o rozłożenie na raty czynszów dzierżaw-
nych i przedłużenie umów dzierżaw oraz
wnioski podmiotów gospodarczych o umo-
rzenie lub rozłożenie na raty należności po-
datkowych, o pozwolenia na sprzedaż alko-
holu itp. 
Omawiane są na bieżąco wnioski komisji
problemowych RM - informacja pisemna
o podjętych czynnościach związanych z tymi
wnioskami przedkładana jest przewodni-
czącemu Rady Miejskiej. 

Burmistrz przyjmuje
interesantów w każdy

poniedziałek po uprzednim
umówieniu spotkania. 

Tel. 0 22 701 75 88
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SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przed-
stawia radnym sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami Ra-
dy. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw
i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali
się od 16 maja do 13 czerwca 2007 r.

Ranking „Forbesa”

Piaseczno wyróżnione
W najnowszym rankingu „Forbesa” najatrakcyjniejszych miast dla
biznesu Piaseczno zajęło II miejsce w kategorii do 100 tys.
mieszkańców. Również II miejsce przypadło nam w rankingu
najatrakcyjniejszych miast dla kapitału zagranicznego.

Ogłoszenie rankingu „Forbesa” miało
miejsce 30 maja w Centrum Olimpijskim
w Warszawie. Nagrodę dla Piaseczna z rąk
Kazimierza Krupy - redaktora naczelnego
„Forbesa” - odebrał burmistrz Józef Za-
lewski. Twórcy rankingu brali pod uwagę
liczbę nowo założonych spółek prawa
handlowego w ciągu ostatnich pięciu lat.
W tym czasie powstało ich w Piasecznie
540, z czego 92 z kapitałem zagranicznym.
Zwyciężył Sopot, gdzie zarejestrowanych
zostało 807 firm, ale Piaseczno wyprzedzi-
ło go w liczbie nowych spółek z kapitałem
zagranicznym. Tu niekwestionowanym li-
derem jest Wólka Kosowska, która jest
największym w środkowo-wschodniej
części Europy miejscem dystrybucji towa-

rów z Chin i całej Azji. Oceniając dosko-
nały wynik Piaseczna, należy wziąć pod
uwagę, że jest ono najmniejszym spośród
10 nagrodzonych miast w swojej kategorii. 

W rankingu miast od 100 tys. do 300
tys. mieszkańców zwyciężyła Gdynia, zaś
w kategorii miast powyżej 300 tys. miesz-
kańców bezkonkurencyjna była Warsza-
wa. 

Wręczenie nagród poprzedziła dysku-
sja panelowa nt. partnerstwa publiczno-
-prywatnego w polskich realiach Euro
2012 oraz siły polskich miast w przyciąga-
niu inwestycji. Udział w niej wzięli prezy-
denci miast, przedstawiciele biznesu,
prawnicy oraz szef sztabu organizacyjnego
Euro 2012 Michał Nykowski.
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Sesja odbyła się 16 maja.
W związku rozszerzeniem zakresu za-
dania dotyczącego budowy kanaliza-
cji w Bobrowcu radni zwiększyli limit
wydatków na rok 2009 o 350 tys. zł.
Umożliwi to wykonanie wspólnego
projektu technicznego budowy ok.
17,5 km sieci kanalizacyjnej we
wszystkich ulicach zatwierdzonych
miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego i ok. 8,5 km sieci
wodociągowej w tych ulicach jako
uzupełnienie istniejącej sieci. 

Gmina otrzymała dotację z Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w wysokości 40,8 tys. zł. Środki te
przeznaczono na naukę języka angiel-
skiego w klasach pierwszych szkół
podstawowych i na pomoc socjalną
dla uczniów. Na wniosek dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 5 radni prze-
znaczyli 90 tys. zł na wykonanie ze-
wnętrznego monitoringu szkoły,
montaż rolet, konserwację urządzeń
wentylacyjnych i dźwigu oraz kontro-
lę przewodów kominowych. Zgodnie
z wnioskiem komisji sportu zwięk-
szono środki na zakup dwóch maszyn
czyszczących do hali sportowej dla
szkół podstawowych nr 5 i nr 3 oraz
na zakup piłek lekarskich i maneki-
nów dla sekcji zapaśniczej przy Szko-
le Podstawowej nr 5. Kolejne 25 tys.
zł przeznaczono dla szkoły podstawo-
wej w Zalesiu Górnym na montaż
składanych koszy w sali gimnastycz-
nej oraz zakup rakietek tenisowych
dla sekcji tenisa stołowego. Wzrosły
także środki przeznaczone na promo-
cję gminy na zawodach kolarskich -
o 5 tys. zł, oraz na szkolenia dla sek-
cji tenisa - o 2 tys. zł. 

Rada przyznała 8 tys. zł na wypo-
sażenie pogotowia ratunkowego.
Zdecydowano, że dotacja ta zostanie
przekazana po podpisaniu porozu-
mienia z powiatem piaseczyńskim. 

Radni wprowadzili do budżetu
środki w ramach projektu „Green
City Building” przeznaczone na prace
projektowe budynku przy ul. Jerozo-
limskiej 17 oraz na zagraniczne po-
dróże służbowe. Zwiększyli także
o ponad 40 tys. zł wydatki zgodnie
z przetargiem na wykonanie nakładki
asfaltowej na ul. Kolonii w Woli Goł-
kowskiej i ul. Wierzbowej w Rober-
cinie. 

Rada przyznała 10 tys. zł na za-
kup profesjonalnej zmywarki dla
żłobka miejskiego (zgodnie z zalece-
niami wynikającymi z kontroli Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemi-
ologicznej w Piasecznie). W związku
ze środkami otrzymanymi od woje-
wody (20 tys. zł) radni zdecydowali
o wypłacie dodatków w wysokości
250 zł miesięcznie dla pracowników
socjalnych.

Rada oddaliła skargę pana Janusza
Dzielińskiego na wadliwą działalność
burmistrza miasta i gminy Piaseczno,
uznając ją za bezzasadną. Nadano na-
zwę Barcelońska ulicy położonej
w Głoskowie. 

Uchwalony został miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
części Baszkówka i Józefosławia II. 

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż
w drodze bezprzetargowej działki po-
łożonej w Żabieńcu zabudowanej bu-
dynkiem mieszkalnym na rzecz użyt-
kownika wieczystego. 

Zgodzili się także na wydzierża-
wienie na pięć lat w drodze przetargu
nieograniczonego działki niezabudo-
wanej o pow. 1300 m kw., położonej
w Józefosławiu, z przeznaczeniem
pod parkingi, plac manewrowy oraz
wiaty magazynowe. 

Po odpowiedziach na wnioski
i interpelacje oraz wolnych wnio-
skach sesję zakończono. 

Sprawozdanie z  9 .  sesj i  Rady Miejskiej  w Piasecznie Sprawozdanie z  10.  sesj i  Rady Miejskiej  w Piasecznie

Sesja odbyła się 13 czerwca. Pierwsza
podjęta przez radę uchwała dotyczyła zwięk-
szenia środków na budowę przedszkoli
w Zalesiu Górnym i Piasecznie przy ul. Księ-
cia Józefa oraz rozbudowę przedszkola
w Głoskowie. Radni przeznaczyli na te inwe-
stycje dodatkowe 2,5 mln zł. W związku
z tym, że oferty na budowę ul. Żeromskiego
(projekt i przebudowa na odcinku od Kiliń-
skiego do Armii Krajowej) są niższe, niż
pierwotnie planowano, radni zmniejszyli
o 1 mln zł środki na to zadanie. 

Na wniosek dyrektorów placówek
oświatowych wzrosły wydatki na wynagro-
dzenia dla nauczycieli i pracowników admi-
nistracyjnych zatrudnionych w szkołach.
5 tys. zł przeznaczono na szkolenia czterech
nauczycieli szkoły podstawowej Głoskowie
w związku z otrzymaniem pracowni kompu-
terowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Gmina otrzymała od wojewody mazo-
wieckiego: 
- 97 tys. zł. na dofinansowanie wieloletnie-
go programu dożywiania, 
- 22 tys. zł na realizację specjalistycznych
usług opiekuńczych,
- 8 tys. zł na zwrot części podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego po produkcji rolnej, 
- 1,5 tys. zł na sfinansowanie kosztów wyda-
wania przez gminę decyzji w sprawach
świadczeniobiorców niespełniających kryte-
rium dochodowego o pomocy społecznej. 

Na wniosek komisji finansów radni
przyznali 4 tys. zł z rezerwy ogólnej na po-
moc finansową dla wieloletniej sołtys Zale-
sia Górnego pani Wandy Gajowiak. 

W związku ze wzrostem kosztów bu-
dowy dróg i rozszerzeniem zakresu zadania
o 500 tys. zł zwiększone zostały środki prze-
widziane na przebudowę ul. Czajewicza na
odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Gerbera.
Radni przeznaczyli dodatkowe 596 tys. zł na
współfinansowanie wraz ze starostwem 
powiatowym remontu nawierzchni 
dróg powiatowych: 
- Głosków - Runów - Henryków - wartość za-
dania 2 mln zł, w tym udział gminy 700 tys. zł, 
- Łbiska - Piskórka - wartość zadania 
154 tys. zł, w tym udział gminy 300 tys. zł, 

- budowa chodnika przy ul. Dworskiej
w Chylicach - wartość zadania 154 tys. zł,
w tym udział gminy 96 tys. zł. 

Radni przeznaczyli także 80 tys. zł na
obozy sportowe młodzieżowych sekcji
sportowych oraz na organizację imprez
sportowych. 

Na wniosek dyrektora Przedszkola nr
10 w Piasecznie zmieniony został zakres
rzeczowy wydatków na zakupy inwestycyj-
ne. Planowane wcześniej zakupy kuchni ga-
zowych zostały zrealizowane z wydatków
bieżących za kwotę mniejszą od planowanej,
dlatego też radni przeznaczyli 5 tys. zł na za-
kup sprzętu terenowego. Przeznaczono tak-
że 18 tys. zł na wymianę okien w salach
w zespole szkół w Złotokłosie.

Rada przeznaczyła 60 tys. zł na zakup
3 szt. kontenerów mieszkalnych z wyposa-
żeniem oraz 10,6 tys. zł na utwardzenie alej-
ki na terenie cmentarza komunalnego
w Piasecznie. 

Zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu za-
planowanego jako udział własny gminy w re-
alizacji inwestycji w ramach Funduszu Spój-
ności. Inwestycja zostanie zrealizowana z wol-
nych środków i zwiększonych dochodów z ty-
tułu uzyskanej dywidendy od PUK SITA oraz
dobrowolnej wpłaty mieszkańców na rzecz
rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej. 

W związku z prośbą parafii rzymsko-k-
atolickiej św. Rocha w Jazgarzewie Rada
przyznała 30 tys. zł na remont zabytkowego
kościoła. Środki zostaną przekazane po
podpisaniu umowy określającej zasady
przyznania i rozliczenia dotacji.

Oddalona została skarga pani Hanny
Burda-Kwaśniewskiej na opieszałość władz
samorządowych w egzekwowaniu ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania. Od-
dalony został również wniosek pań Wacła-
wy i Doroty Czarkowskich o udzielenie po-
mocy w sprawie niedogodności stworzo-
nych przez wentylację działającą w ich loka-
lu. Radni uznali za nieszkodliwą rzekomą
awarię tej wentylacji. 

Radni uchwalili zmianę miejscowego
planu zagospodarowania części Baszkówki,
części Szczak i części Pilawy. Uchylona zo-
stała uchwała z 26 listopada 1997 r. w spra-

wie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Kamionka. Kolejną uchwałą radni
zdecydowali o przystąpieniu do sporządze-
nia tego planu w nowej procedurze przewi-
dzianej ustawą o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z 2003 r. Zmienione
zostały także uchwały dotyczące przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części
Grochowej, Baszkówki i Woli Gołkowskiej. 

Następnie radni odrzucili skargę naru-
szenia interesu prawnego pana Zbigniewa
Rybackiego oraz państwa Marty i Przemy-
sława Hałajów. Nadano nazwę Borówki uli-
cy położonej w Baszkówce i Deszczowa uli-
cy w Henrykowie-Uroczu. 

Rada wyraziła zgodę na rozszerzenie
służebności drogowej ustanowionej na dział-
ce gminnej położonej w Piasecznie przy ul.
Pomorskiej. Podjęto także decyzję o sprze-
daży działki gminnej położonej w Piasecznie
przy ul. Modrzejewskiej zabudowanej bu-
dynkiem mieszkalnym oraz działki przy ul.
Topazowej na rzecz użytkowników wieczy-
stych. Kolejną uchwałą radni zdecydowali
o wydzierżawieniu w trybie bezprzetargo-
wym na okres 10 lat gruntu położonego
w Piasecznie przy ul. Okulickiego 5a z prze-
znaczeniem pod pas zieleni na rzecz dotych-
czasowego dzierżawcy. Radni zgodzili się
także na dzierżawę w trybie bezprzetargo-
wym na okres 2 lat części działki położonej
w Zalesiu Dolnym przy al. Brzóz pod dzia-
łalność handlowo-usługową (sprzedaż arty-
kułów cukierniczych, napojów bezalkoholo-
wych i prowadzenie ogródka gastronomicz-
nego). Uchylona została uchwała w sprawie
przyznania pomocy finansowej powiatowi
piaseczyńskiemu na zakup wyposażenia po-
gotowia ratunkowego. 

Po odpowiedziach na wnioski i inter-
pelacje oraz wolnych wnioskach sesję za-
kończono. 
Pełne protokoły z sesji Rady Miejskiej oraz
uchwały dostępne są na stronie:

www.piaseczno.eu 

Partnerska gmina Upplands Vasby

Nowa umowa ze Szwedami
Podczas wizyty delegacji z Piaseczna w partnerskiej szwedzkiej gminie Upplands Vasby
podpisana została nowa umowa o wzajemnej współpracy - na kolejne pięć lat. 

Umowa przewiduje dalszą współ-
pracę w zakresie wymiany młodzieży
oraz grup sportowych i kulturalnych.
Nowym elementem jest chęć pozyski-
wania dodatkowych środków z Unii
Europejskiej na realizację wspólnych
projektów. 

Podczas wizyty delegacja z Pia-
seczna zapoznała się z doświadczenia-
mi szwedzkich partnerów w zakresie
planowania przestrzennego, segrega-
cji odpadów, inwestycji komunalnych
oraz wychowania młodzieży. Zorgani-
zowane zostały też spotkania z przed-
stawicielami wiodących firm z terenu
Upplands Vasby, które zainteresowa-
ne są inwestowaniem w Polsce. 

Wyjazd przedsta-
wicieli władz gminy
połączony był z re-
wizytą drużyny piłki
nożnej dziewcząt
z Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji
w Piasecznie. 24-os-
obowa grupa spor-
towców z Piaseczna
trenowała wspólnie
z koleżankami z Up-
plands Vasby pod
okiem czołowych

szwedzkich trenerów.
Z okazji wizyty zorga-

nizowany został też turniej piłkarski,
w którym zawodniczki z Piaseczna za-
jęły drugie miejsce
tylko ze względu na
gorszy bilans bram-
kowy od zwycięskiej
miejscowej drużyny. 

Ponadto mło-
dzież zapewniony
miała bogaty pro-
gram, który obej-
mował m. in. zwie-
dzanie Sztokholmu,
atrakcje w wesołym
miasteczku czy wi-
zytę w zrekonstru-
owanej wiosce wi-
kingów, gdzie specjal-

nie dla nich odbyły się pokazy walk
oraz zwyczajów ludowych. 

Od 2002 roku trzykrotnie
gościliśmy w Piasecznie grupę
młodzieży z Upplands Vasby, również
trzykrotnie nasza młodzież wyjechała
z rewizytą do szwdzkiej gminy.
Ponadto od dwóch lat LO w
Piasecznie realizuje wymianę
pomiedzy klasami ze szkoła średnią w
Upplands Vasby.

Już we wrześniu piaseczyńscy
uczniowie ponownie odwiedzą
Szwecję. 

Więcej informacji o współpracy
międzynarodowej na stronie:

www.piaseczno.eu

Przedstawiciele władz Piaseczna i Upplands Vasby
podpisali nową umowę współpracy na kolejne 5 lat

Z wizytą w Gunnes Gard - zrekonstruowanej wiosce
wikingów w Upplands Vasby

Wyborów ławników sądowych
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno informuje, że w dniu 30 czerwca br. upływa ter-
min zgłaszania kandydatów na ławników do: 
! Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 
! Sądu Okręgowego w Warszawie, 
! Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 

Zasady wyborów ławników oraz tryb zgłaszania kandydatów na ławników określają
przepisy: 
! Ustawa z dnia 27 lipca 2001r Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(DzU nr 98 poz. 1070 ze zm.), 

! Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r w sprawie szcze-
gółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty
zgłoszenia (DzU Nr 50 poz. 370). 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje
związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podsta-
wie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 25 obywa-
teli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie. 
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy mogą zgła-
szać związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. 

KARTA ZGŁOSZENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI, tj.:

! 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu 
dowodów osobistych; 
! informacja z Krajowego Rejestru Karnego; 
! oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 
! zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania 
funkcji ławnika, 
! w przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez 25 obywateli również lista tych
osób zawierająca imiona, nazwisko, nr PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własno-
ręczny podpis każdej z tych osób należy złożyć w kopercie w Kancelarii Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno z dopiskiem „Rada Miejska w Piasecznie - nabór na ławników”
w nieprzekraczalnym terminie złożenia wniosku do 30 czerwca br. 

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO

jest dostępny: 
! w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 
! za pośrednictwem internetu na stronie www.piaseczno.eu oraz www.ms.gov.pl

Informacji w sprawie wyborów ławników oraz trybu zgłaszania kandydatów na ławni-
ków udzielają pracownicy Biura Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 
ul. Kościuszki 5 Piaseczno, pokój nr 30 I piętro; nr telefonu 701 75 60). 
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VIII Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe

Zamierzeniem teatra-
liów jest zdobycie możli-
wie najszerszego kręgu
odbiorców. Wobec tego
każdorazowo planowane
są imprezy związane z róż-
nymi dziedzinami sztuki.
Są to zatem przedstawie-
nia, wernisaże, akcje
uliczne, koncerty muzycz-
ne, które odbywają się
dwa, a nawet trzy razy
dziennie w różnych punk-
tach miasta: na scenie ple-
nerowej w parku miej-
skim, na placu Piłsudskie-
go i skwerze Kisiela.
Wstęp na wszystkie im-
prezy jest bezpłatny. Or-
ganizatorami teatraliów
są: Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Piasecznie oraz Te-
atr Nic Ponad i Piaseczyńskie Stowarzy-
szenie Rycerskie „Eodem Tempore”. 

Geneza powstania 
Dziesięć lat temu w Piasecznie po

raz pierwszy zorganizowano Piase-

czyńską Wiosnę Teatralną, która
wówczas była edycją Warszawskiej
Wiosny Teatralnej. Rok później zor-
ganizowano trzydniowe Powitanie La-
ta, a w następnym roku Zakończenie
Sezonu Kulturalnego. 

Niezależnie od nazwy
wszystkie te imprezy miały za zadanie

namówić na kontakt ze sztuką nie tyl-
ko te osoby, które cenią teatr i są sta-
łymi widzami, ale także przypadko-
wych przechodniów. Dlatego więk-
szość spektakli odbywała się na głów-
nych ulicach miasta oraz w parku
miejskim. Siedem
lat temu Annie Kolanowskiej - reżyse-
rowi i twórcy piaseczyńskiego Teatru
Nic Pewnego, a zarazem głównemu
organizatorowi piaseczyńskich festi-
wali teatralnych - udało się także
wznowić tradycję związaną z nocą so-
bótkową. Tej szczególnej nocy autorzy
przedsięwzięcia zaprosili mieszkań-
ców na spotkanie przy ognisku, taniec
i śpiew. Przypomniano obrzęd pusz-
czania wianków na wodę i poszukiwa-
nia kwiatu paproci. Po bardzo udanej
inscenizacji nocy świętojańskiej Anna
Kolanowska wraz z Katarzyną Bier-
nadską-Hernik - instruktorką piase-
czyńskiego Ośrodka Kultury - zdecy-
dowały się połączyć formę przeglądu
teatralnego z tradycją nocy sobótkowej
i stworzyć imprezę cykliczną pod jed-
nym tytułem. Pomysłem tym zaraziły
dyrektor Ośrodka Ewę Dudek. W ten

oto sposób narodził się pomysł orga-
nizowania czerwcowych Piaseczyń-
skich Teatraliów Sobótkowych. Te-
atralia na stałe wpisały się w kalendarz
imprez Ośrodka Kultury w Piasecznie
i z roku na rok zdobywają coraz więk-
szą rzeszę zwolenników. 

Podczas Piaseczyńskich Te-
atraliów Sobótkowych występo-
wały m.in. teatry:
Strefa Ciszy z Poznania, warszawski
Akt, Teatr Prawdziwy z Bielawy, Na
Bruku z Wrocławia, Biały Clown, Do-
kąd z Płocka, Kolski Teatr Pantomi-

my, Wejście Ewakuacyjne z Łaska,
Grupa Plastyczna Pławna 9, Voskre-
sienia z Ukrainy, Wielkie Koło z Bę-
dzina, Pypeć z Zielonej Góry, Teatr
Żywy z Bielawy, oraz zespoły: Sekret
Franciszka, Nic Wielkiego, Kapela
Drewutnia, Orkiestra pw. Świętego
Mikołaja, Kwartet Jorgi, White Gar-
den, Ich Trole, orkiestra bębnów
Jambe Fola, LeBlue, Open Folk, Cot-
ton Cat, Irish Connection, Dullahan. 

Najbliższe teatralia  
20-24 czerwca 2007 r. 

www.kulturalni.pl

Teatralia 2005

Teatralia 2002

Gwiazdy Piaseczyńskich Teatraliów
Joszko Broda
Właściwie Józef Bogusz Bro-
da (ur. 23 lutego 1972 r.) to
polski kompozytor i muzyk
ludowy. Syn Józefa Brody.
Prowadzi zespół dziecięcy
Dzieci z Brodą, jako muzyk
sesyjny wystąpił na ponad 50
płytach, współpracował m.
in z Anną Marią Jopek i ze-
społami Voo Voo, 2 Tm 2,3.

Jego rodzina mieszka w Beskidach
od XII wieku. Tradycje i warsztat mu-
zyczny przejął po swoim ojcu, który od
40 lat jest znanym twórcą polskiej mu-
zyki ludowej. Jego korzenie muzyczne
tkwią w góralskiej muzyce, na której
się wychował i która jest dla niego in-
spiracją do przeróżnych działań. 

Muzyka dobra i czysta, zagrana
z sercem przez Joszka, jego ojca Józefa
i Węgrów wspierana jest śpiewem gó-
rali. Przebija z niej tęsknota do źródeł,
do tych głębi naszego serca, gdzie ro-
zum nie dociera, a życie pulsuje. Mu-
zyka, która jest dowodem wspólnoty
kulturowej ludów Karpat do tego stop-
nia, że Węgrzy, Polacy, Słowacy i Cze-
si mogą ją uznać za wyrastającą z ich
tradycji. Znakomite wiano, z którym
weszliśmy do Unii Europejskiej. 

Koncert Joszko Brody - park
miejski przy ul. Chyliczkowskiej

22 czerwca godz. 20.30

Kapela Drewutnia
Od 1997 roku gra utwory inspirowane tradycyjną muzyką

ziem II Rzeczypospolitej. Stąd w ich repertuarze znalazły

się kompozycje łemkowskie, ukraińskie, rusnackie, pieśni

ziemi lubelskiej, śląskiej, Kaszub i Małopolski. Celem

kapeli jest przybliżenie współczesnemu odbiorcy dawnych

pieśni i piosenek ludowych w formie jak najbardziej

zbliżonej do oryginału, wzbogaconej o własną

interpretację.

Sami o sobie: 
Zjednoczyły nas, pochodzących z różnych krańców Polski, wspólne fascy-

nacje muzyczne, ale także niepowtarzalny klimat miasta, które stało się stałą
siedzibą grupy - Lublina. Celem kapeli jest przybliżanie współczesnemu od-
biorcy dawnych pieśni i piosenek ludowych we własnej interpretacji. Staramy
się wiernie zachować tekst i melodie utworów oraz - stosując dostępne instru-
mentarium - oddać w pełni ich nastrój. 

Współpracujemy z ośrodkami kulturalnymi Lubelszczyzny, Zakładem
Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego UMCS, Muzeum Wsi Lubelskiej,
mniejszościami etnicznymi i Stowarzyszeniem Integracji z Artystami Niepeł-
nosprawnymi „Dom Muzyki”. 

Kapela jest też pomysłodawcą i głównym organizatorem pierwszego
w Polsce międzynarodowego Folkowego Festiwalu Kolęd Słowiańszczyzny
„Kolędowe Gody z Folkowej Zagrody”. 

Koncert Kapeli Drewutnia 
park miejski przy ul. Chyliczkowskiej

23 czerwca godz. 20.30

Kapela Drewutnia jest stałym gościem piaseczyńskich teatraliów

Zespół Karpatia
Grupa istnieje od 2003 roku. Twórców zespołu połączył
szacunek do muzyki etnicznej różnych stron świata
skoncentrowany w dużej mierze na folklorze Karpat.
Natomiast tym, co zespół od tamtej chwili scala, stała się
radość wspólnego muzykowania, czego owocem jest twórcze
podejście do muzyki ludowej.

Sami o sobie: 
Kontakt z żywą tradycją, z rytu-

ałami folkloru, z regionalnie występu-
jącymi nutami i pieśniami, a także
z tym artyzmem, który coraz częściej
można znaleźć już tylko na nagra-
niach, jest dla nas dużym
zaszczytem. Artystyczne in-
dywidualności członków
Karpatii zatopione w inspi-
racjach tradycyjną muzyką
Polski, Rumunii, Mołdawii,
Słowacji, Węgier i Bałka-
nów otworzyły grupę na
poszukiwania i próbę wy-
pracowania własnego stylu.
Wraz z instrumentarium
mogą cechować go współ-
czesne rytmy i harmonia
oraz improwizacje nadające ludowym
tematom nowego wymiaru. Nasze
twórcze podejście do tradycji mu-
zycznej Karpat nie ogałaca jej jednak
z rodzimej elegancji, humoru, reflek-
sji czy akustycznego brzmienia. 

Z przyjemnością i radością pra-
gniemy utrwalać tę spuściznę już wła-
snymi środkami wyrazu, przenosząc
ją na grunt akustycznie rozumianej,
muzycznej współczesności. Właśnie
owo akustyczne, żywotne, oryginalne
brzmienie zespołu przywołuje smak
tradycyjnych kapel południowych
Karpat, a urozmaicane improwizacja-
mi aranżacje wzbogacają muzykę
o prawdziwie krajobrazową prze-
strzenność. 

Zdajemy sobie sprawę, iż wszel-
kie próby zamknięcia w słowa tak

wolnej dziedziny, jaką jest sztuka,
muszą nieść ze sobą pewien procent
niepowodzenia. Dlatego też zaprasza-
my przede wszystkim do słuchania
muzyki. Sama opowie o sobie najle-
piej. 

Bartek Marduła - skrzypce, altówka,
śpiew 
Tomasz Drabina - akordeon, śpiew 
Staszek Bafia - kontrabas, śpiew 
Patrycja Napierała - darabuka, cajon,
bodhran, instr. perkusyjne
Zespół jest laureatem: 
I Grand Prix „Nowa Tradycja”, War-
szawa 2007 
II nagrody - VII Wielka Majówka Ta-
trzańska, Zakopane 2007
II nagrody (I nie przyznano) - festi-
wal Mikołajki Folkowe, Lublin 2005, 
II nagrody - festiwal Mikołajki Fol-
kowe, Lublin 2004 

Koncert zespołu Karpatia
park miejski przy 

ul. Chyliczkowskiej 
21 czerwca godz. 20.30

PIASECZYŃSKIE TEATRALIA SOBÓTKOWE to czterodniowa „mieszanka”
przedstawień teatralnych, folkowych koncertów muzycznych połączona z
Turniejem Rycerskim „O złote jajo” i świętojankami - inscenizacją
nawiązującą do ludowych obchodów nocy sobótkowej.
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Teatr Strefa Ciszy
Poznański teatr offowy, który istnieje od 1993 roku. Założycielem i liderem
zespołu jest Adam Ziajski. Teatr specjalizuje się w spektaklach plenerowych
i akcjach ulicznych. Zrealizował wiele projektów teatralizujących prze-
strzeń publiczną, stąd też nazywany jest teatrem miejskim. Strefa Ciszy
sprowadziła happening do roli konwencji teatralnej. Mimo to nadal jej re-
alizacje cechują się interaktywnością i dużą dozą improwizacji.

Spektakl „Nauka lata-
nia”

Uczymy się chodzić,
liczyć, pływać. Uczymy
się myśleć i czuć. Tworzy-
my systemy abstrakcyj-
nych pojęć. W końcu,
prowadzimy wojny
w słusznej sprawie, budu-
jemy kolejne zakłady pe-
nitencjarne i likwidujemy
domy starców, bo prze-
cież eutanazja skraca cier-
pienia. Czy mimo to jest
jeszcze w nas potrzeba
wzbicia się w przestwo-
rza? 

Odwieczny mit, nie-
spełnione pragnienie minionych
pokoleń. Czy jeszcze możemy
posiąść tę umiejętność, a przy-
najmniej wiarę w to, że jest ona
w naszym zasięgu? Bo czymże
jest pragnienie wzniesienia się
ponad ziemię jak nie skrywaną
tęsknotą za wolnością? 

Codzienność z każdą chwilą
coraz bardziej ciąży, bagaż do-

świadczeń zgina kark i wbija
w ziemię. W swej poprawności
zaczynamy cenzurować własne
myśli w obawie przed niezrozu-
mieniem i odrzuceniem i tak
oto stajemy się więźniami wła-
snego strachu. 

Pozostaje nam świat pół-
prawd w efektownych opakowa-
niach. Świat widziany z perspek-

tywy pędzącej karuzeli, świat,
który nie skupia naszej uwagi,
ale jedynie powoduje zawrót
głowy i wątpliwie miłe łechtanie
żołądka. 

Strefa Ciszy
boisko Zespołu Szkół 

Rolniczych przy 
ul. Chyliczkowskiej 

22 czerwca godz. ok. 22

Teatr A
Teatr A jest jedynym w Polsce zawodowym, offowym teatrem religijnym. Dzia-

ła, od 1996 r. w swoim dorobku ma 16 autorskich premier, m. in. musicale:

„Jonasz”, „Tobiasz”, „Pieśń nad pieśniami”, spektakle muzyczne „Pasja”,

„Pastorałka”, „Bajka o Smoku Kubie”, parakabaret biblijny „5 przypowieści”,

komedię angelologiczną „Szafa z Aniołami”, formy oratoryjne „Benedicti”,

„Neuma”, performance „Pelikan”, moralitet „Kwidam - Rzeczy Ostatnie”

oraz widowiska uliczne: „Apokalipsa”, „Genesis”, „Exultet” i „Kadisz”.

Teatr A stara się łączyć
popularny język teatru mu-
zycznego z doświadczeniami
europejskiej awangardy te-
atralnej, sięga do polskiej kul-
tury ludowej, łączy autorskie
teksty z tekstami biblijnymi
lub staropolskimi, czerpie
obficie z dorobku literackiego
innych kultur, inspiruje się
muzyką i choreografią tańców
ludowych. 

Zespół szuka piękna i sa-
crum. Podejmując ważne te-
maty, stara się komunikować
z widzem językiem jak naj-
bardziej uniwersalnym. Wy-
chodząc od spektakli drama-
tyczno-muzycznych, grupa
wciąż poszukuje nowych form
wyrazu - korzysta z języka te-
atru ulicznego, nie stroni od
groteski, szuka inspiracji w śre-
dniowiecznych misteriach -
zmierzając nieuchronnie w kie-
runku teatru totalnego. 

Zespół od momentu swe-
go powstania jest „teatrem
w drodze” - wierny swojej
pielgrzymiej tradycji cyklicz-
nie organizuje tournée w kraju
i za granicą. To programowe
„wychodzenie do widza”
kształtuje formę teatralnego
przekazu - klarownego, cza-
sem dowcipnego, acz nie rezy-

gnującego z kulturowych pod-
tekstów i wielopłaszczyznowo-
ści. 

Teatr A
„Exultet”

parking przy Urzędzie
Miasta i Gminy 

20 czerwca godz. ok. 22

Reprezentanci Piaseczna na Teatraliach
TEATR RUCHU
I TAŃCA - MIN 

Piaseczyński Teatr MIN zreali-
zował pięć premier: „Uśpieni”
(2002), „Negatywka” (2003),
„Demeter i Kora” (2005), „Zagad-
ka zła” (2006) oraz „Poruszyciel”
(2007). Wystąpił m.in. na ogólno-

polskim festiwalu teatralnym Bie-
siada Teatralna w Horyńcu-Zdroju
oraz na festiwalu teatralnym Gar-
deroba Białołęki, gdzie zdobył trzy
wyróżnienia. 

Mottem teatru jest zdanie Isa-
dory Duncan: „Nieważne, jak lu-
dzie się poruszają, lecz co ich poru-
sza”. Aktorzy starają się poprzez
wykorzystanie ruchu przekazać wi-
dzowi swój sposób postrzegania
otaczającej ich rzeczywistości. Jak
mówi reżyser teatru Monika Iwa-
now: „To widzowie tworzą nasze
spektakle, bo poprzez swoją wy-
obraźnię budują ich interpretację.
My tylko pokazujemy pojedyncze
obrazy”. 
W tym roku podczas Piaseczyń-

skich Teatraliów Sobótkowych Te-
atr MIN pokaże swój najnowszy
spektakl „Non omnis... '. Po raz
pierwszy nie będzie to spektakl ta-

neczny, lecz eksperymentalne połą-
czenie wizualizacji, ognia, wody
i muzyki na żywo. 

Wystąpią: Małgorzata Rogalska,
Anna Ciszewska, Agnieszka Szumi-
gaj, Agata Winconek i Magdalena
Rosłon. Ważnym elementem spek-
taklu jest muzyka grana na żywo

w wykonaniu Tomasza Strzeżka,
Pawła Lubowieckiego oraz Marcina
Adamskiego. 
Reżyserem spektaklu jest Mo-
nika Iwanow. 

TEATR NIC PONAD
Istnieje od roku, choć jego ak-

torzy grali już wcześniej w innych
teatrach. Grupa, łącząc doświad-
czenie z pasją odkrywania, tworzy
swój własny język sceniczny. 

Motorem działań jest wyobraź-
nia. Jej również oczekuje od swego
odbiorcy. Dlatego widowiska, któ-
re zaprezentują, to nie opowiadane
wprost historie. To magia obrazów,
gestów, ruchu, światła i muzyki. 

Na tegorocznych teatraliach zo-
baczyć ich można w „Primodium”,
„Bajkoterapii”, „Senniku” i „Świę-
tojankach”. 

TEATRZYK HORROREK
Istnieje od trzech lat w szkole

podstawowej w Nowej Iwicznej.
Choć skład grupy często się zmie-
nia, mali artyści wypracowali sobie
własny sposób bycia na scenie - jest
nim zabawa na pograniczu kabare-
tu. Tą radością tworzenia podbili
serca niejednej festiwalowej pu-
bliczności. Mają na koncie wiele
nagród. Zaprezentują swój najnow-
szy spektakl „Król-Bul”, którym na
pewno rozbawią i małych, i dużych. 

TEATR ŚWIAT BAJEK 
To grupa rodziców, którzy two-

rzą spektakle dla swoich pociech.
W pośpiechu codzienności udało im
się wykraść chwilę na zabawę w te-
atr. Dołączyli do nich nauczyciele 
(z przedszkola Świat Bajek właśnie!)
i wspólnie na Dzień Dziecka przygo-
towali „Kopciuszka”. Zabawy było
co nie miara. A premiera wzruszyła
wszystkich po obu stronach rampy. 
Na teatraliach Świat Bajek zaprosi
Państwa na bajkę o Kopciuszku.

TEATR NIC PEWNEGO
Istnieje od 13 lat. Istnieje i nie

istnieje. Bo na koncie kilkadziesiąt
premier, ale dorosłość na karku
i trochę mało już czasu na nowe
wyzwania. Teatralia nie zaczęłyby
się jednak bez tego teatru, dlatego
też teatr nie wyobraża sobie teatra-
liów bez siebie. 

W tym roku wystąpią w „Pri-
modium” i poprowadzą scenę dzie-
cięcą.

TEATR GAGATKI - BEATKI,
OJCOWIE I MATKI 

Teatr Rodziców z Zalesia Dol-
nego Gagatki Beatki rozpoczął swo-
ją działalność w 2002 roku
w Przedszkolu nr 3 przy ulicy Jawo-
rowej w Zalesiu Dolnym. Najtrud-

niej było zachęcić rodziców do
wzięcia udziału w pierwszym przed-
stawieniu, jednakże przy organizacji
tego przedsięwzięcia zrodziła się tak
niesamowita atmosfera, wspaniała
integracja i radość najmłodszych, iż
nie było wątpliwości, że pomysł na-
leży kontynuować. 

Najpierw bajki wystawiane były
tylko w przedszkolu, ale pociechy
rosły i niektóre z nich zaczynały
edukację w szkole podstawowej, tak
więc teatr Gagatki Beatki systema-
tycznie poszerzał swe szeregi o co-
raz to nowych uczestników. Obec-
nie zespół działa przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Zalesiu Dolnym. 

Aktorzy z Gagatków robią
wszystko sami, począwszy od ko-
stiumów, podkładów muzycznych,
oświetlenia, a skończywszy na sce-
nografii. Na próby przybywają póź-
ną porą, po ukończeniu swoich co-
dziennych zajęć. Do chwili obecnej
stworzyli już m. in. następujące
spektakle: „Królewna Śnieżka”,
„Kopciuszek”, „Jasełka”, „Jaś
i Małgosia”, „Czerwony Kapturek”,
„Kot w Butach”, „Księżniczka na
ziarnku grochu”, „Czarne złoto”. 

Teatr Nic Pewnego

Teatr Gagatki-Beatki, Ojcowie i Matki

Teatr Ruchu i Tańca MIN



Stowarzyszenie zajmuje się także
tańcem dawnym. Osoby odpowie-
dzialne za tę sekcję jeżdżą na warszta-
ty taneczne w całym kraju, dzięki cze-
mu znają kroki pawan, basse danse,
branli i innych tańców historycznych.
Paradoksalnie rycerzom w wyszukiwa-
niu źródeł pomaga internet. Dzięki te-
mu z roku na rok o materiałach, tań-
cach, sposobach walki oraz uzbrojeniu
wiedzą coraz więcej. 
Główną imprezą dla ruchu rycerskiego
w Polsce jest inscenizacja bitwy pod
Grunwaldem odbywająca się 15 lipca,
w rocznicę bitwy z 1410 roku. Ata-
man Eodem Tempore od 2004 roku
jest dowódcą Chorągwi Podolskiej,
a pozostali członkowie są gospodarza-
mi obozu chorągwi. To olbrzymie wy-
różnienie dla bractwa być jednym
z ośmiu gospodarzy chorągwi grun-
waldzkich. 

Dla każdego liczącego się bractwa

rycerskiego w Polsce drugą najważ-
niejszą imprezą w roku jest własny
turniej. Turniej w Piasecznie odbywa
się od 2003 roku. Piaseczyńskie Sto-
warzyszenie Rycerskie znowu ma się
czym pochwalić. Na Forum Rekreacji
Historycznych FREHA (najważniej-
szej liście dyskusyjnej polskiego rycer-
stwa) uczestnicy turnieju co roku go
zachwalają. Czytając wypowiedzi,

można od-
nieść wraże-
nie, że jest
to jeden
z najlep-
szych tur-
niejów nie
tylko na
Mazowszu,
ale także
w Polsce.
Oto niektó-
re opinie: 
- „Dosko-
nała kompa-
nia. Dzie-
siątki ludzi,
których lu-
bię, a po-
znanych nowych jeszcze kilkoro. Re-
welacyjnie wyglądające tańce. Trzy
profesjonalne grupy stoczyły zaciekły
bój. Walki rycerskie też wyglądały

świetnie. Ludzie ubrani coraz lepiej,
zwłaszcza ci biorący udział w konkur-
sie strojów” - Puenta, Stowarzyszenie
Grex Venalium. 
- „Zdecydowanie najlepszy turniej,
w jakim dane mi było wziąć udział
w ciągu mojego krótkiego, dwuletnie-
go rycerskiego życia. Spodziewałem
się po Piasecznie wszystkiego, co naj-
lepsze, ale rzeczywistość przerosła

oczekiwania” - The_Fish, niezrzeszo-
ny. 
- „Turniej tańca pierwszorzędny, tylko
ciut za gorąco było i lokalizacja bezcie-
niowa, w ogóle fantastycznie było i za
szybko się to skończyło” - Morrigan. 

W tym roku odbywa się V Turniej
o Złote Jajo. Uczestnicy wielu konku-
rencji rywalizują o nagrodę jedyną
w swoim rodzaju: zrobioną ze strusie-
go jaja, misternie pomalowaną w spo-
sób niepowtarzalny, ponieważ co roku
inny. 

Konkurencje są następujące: tur-
niej tańca, strojów, łuczniczy, w rzucie
włócznią, zapaśniczy oraz po raz
pierwszy na Mazowszu turniej bojowy
konny zapewniający wiele niezapo-
mnianych wrażeń. 

Piaseczyńskie Stowarzyszenie Ry-
cerskie „Eodem Tempore” zrzesza
młodych ludzi z Piaseczna, którzy ma-
ją pasję. Dzięki temu może się po-
chwalić bardzo dobrym turniejem,
pomocą przy organizacji inscenizacji
najważniejszej bitwy średniowiecza,
ale głównie tym, że cały czas się rozwi-
ja, a jego członkowie poszerzają swoją
wiedzę historyczną w wielu dziedzi-
nach, a innych uczą, jak naprawdę wy-
glądały wieki średnie. 
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Piaseczyńskie Stowarzyszenie
Rycerskie "Eodem Tempore"
Powstali w 1998 roku. Zajmują się okresem historycznym ok. XIV-XV wieku, czyli czasami
wojny stuletniej, bitwy pod Grunwaldem, Władysława Jagiełły oraz Joanny d'Arc. Członko-
wie bractwa starają się jak najwierniej odtwarzać historię. Ich stroje szyte są z materiałów,
które istniały w XV wieku, style walki również ukazują prawdziwy obraz tamtych czasów. 

V Turniej Rycerski „O złote jajo”
- Piaseczno 2007

Sobota - 23 czerwca 
11.00 - Oficjalne powitanie gości, odczytanie 

Reguły i Kodeksu Rycerstwa Polskiego.
Wręczenie glejtów i rozpoczęcie Turnieju. 
Rozpoczęcie jarmarku i animacji średniowiecznych.

11.30    Rozpoczęcie turnieju pieszego bojowego 
o Złote Jajo (minutówka).

12.30 Turniej tańców
15.30 Turniej bojowy konny
16.30 Turniej łuczniczy
17.30 Turniej w rzucie włócznią
18.00 Turniej bojowy pieszy (punktówka)
20.30 Obchody nocy świętojańskie 

wspólna uczta i tańce i swawola do białego rana.

Niedziela - 24 czerwca
11.00 Rozpoczęcie drugiego dnia Turnieju, 

rozpoczęcie jarmarku i animacji średniowiecznych.
11.10 Turniej zapaśniczy
12.30 Turniej strojów
13.00 Zakończenie Turnieju oraz wręczenie nagród.

Circus Maximus
Circus Maximus powstał we

wrześniu 2005 roku. Został zało-
żony przez sześcioosobową grupę
młodzieży. Inspiracją do założenia
„teatru ognia” była chęć połącze-
nia dwóch żywiołów - tańca
i ognia. Dzięki dyrekcji Liceum
Ogólnokształcącego im. I Dywizji
Kościuszkowskiej w Piasecznie,
w którym odbywają się treningi,
Circus Maximus może udoskonalać swoje umiejętności i choreografię. 

Aktualni członkowie zespołu to: Maciek „Kuras”, Dorota „Ruda”,
Tomasz „Opek”, oraz Dennis, Ewa i „Jan” Jarek. 

Circus Maximus - Primodium 
plac Kisiela, 20 czerwca godz. 20.30

Obrzęd nocy swiętojańskiej 
park miejski, 23 czerwca godz. 20.30

Grawitacja

Program Teatraliówa 2007
20 czerwca (środa) 

godz. 20.30 - skwer Kisiela,
parking przy Urzędzie Gminy

! Primodium
! Teatr A - „Exultet”

21 czerwca (czwartek) 
godz.. 20.30 park miejski przy

ul. Chyliczkowskiej

! koncert zespołu Karpatia
! Teatr Nic Ponad - „Bajkoterapia”
! teatr MIN - „Non omnis…”
! film w Klubie Festiwalowym 

Kulturalny Marian

22 czerwca (piątek) 
godz. 20.30 - park miejski przy

ul. Chyliczkowskiej

! koncert Joszko Brody
! Teatr Nic Ponad - „Sennik”
! Teatr Strefa Ciszy - „Nauka latania”
! film w Klubie Festiwalowym 

Kulturalny Marian

23 czerwca (sobota) 
godz. 10.00 - park miejski przy

ul. Chyliczkowskiej

! Turniej Rycerski „O złote jajo”
! Teatralna Scena Dziecięca 

(godz. 14.00): Gagatki Beatki 
Ojcowie i Matki - „Królewna 
Śnieżka i siedmiu krasnoludków”
Teatrzyk Horrorek - „Król Bul”
Świat Bajek „Kopciuszek”
zabawy teatralne

! Obrzęd nocy świętojańskiej 
(godz. 20.30)                                 

! Koncert Kapeli Drewutnia

24 czerwca (niedziela) 
godz. 10.00 - park miejski przy 

ul. Chyliczkowskiej

! Turniej Rycerski „O złote jajo”

ORGANIZATORZY:
! Ośrodek Kultury w Piasecznie
! Teatr „Nic Ponad”
! Stowarzyszenie Rycerskie 

Eodem Tempore

WSPÓŁORGANIZATORZY:
! Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie
! Hufiec ZHP w Piasecznie
! 299 Szczep Drużyn Harcerskich i 

Wędrowniczych
! Stowarzyszenie "Zielone Strony 

Kultury"
! Grupa Circus Maximus
! Pensjonat "U Joanny"

PATRONI MEDIALNI:

! Co? Gdzie? Kiedy" Na Mazowszu
! Co i Jak

SPONSORZY:

! Wyższa Szkoła Humanistyczna w Łodzi
!  Pizzeria "Dominium"

Gmina Piaseczno

Powiat Piaseczyński

W środę wieczorem na Primodium wystąpią m.in. zawod-
nicy klubu Grawitacja, którzy są jedną z najlepszych wizy-
tówek naszego miasta, odnosząc sukcesy na mistrzo-
stwach świata i Europy w tańcu nowoczesnym.

Klub obchodzi w tym
roku 10-lecie swojej
działalności. Wszystko
zaczęło się od pasji Uli
Strzeżek - założycielki
grupy - która zebrała
garstkę dzieciaków
i w Szkole Podstawowej
nr 6 oraz Klubie Sporto-
wym „Piaseczno” zaczęła
prowadzić kursy tańca,
w czym wspierął ją miej-
scowy Ośrodek Kultury. 

Dziś klub posiada
sześć grup sklasyfikowanych ze względu na wiek i stopień zaawansowania li-
czących blisko 130 członków. Grawitacja bierze udział w tanecznych imprezach
ogólnopolskich o randze mistrzowskiej. Wszyscy zawodnicy KS Grawitacja zare-
jestrowani są w Polskim Związku Tańca Sportowego, posiadają licencje i klasy
sportowe umożliwiające im starty w zawodach. Do największych sukcesów za-
wodników klubu należą tytuły mistrzów i wicemistrzów świata i Europy. Obec-
nie zespół oprócz członkostwa w PZTS startuje również w zawodach organizowa-
nych przez Polskie Towarzystwo Taneczne i Polską Federacje Tańca, wyjeżdża na
zawody międzynarodowe, a liczba pucharów zdobytych przez dzieciaki szczelnie
wypełniłaby niejedną salę. 

Grawitacja na Primodium
20 czerwca godz. 20.30 plac Kisiela
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Francuzi w Zalesiu Górnym
W dniach 11-15 maja Szkoła Podstawowa im. Wspólnej
Europy w Zalesiu Górnym gościła grupę uczniów z
miejscowości Bailleul (koło Lille) we Francji.

Uczniowie z Francji przywitani
zostali na integracyjnym ognisku
w szkolnym ogrodzie, po czym udali
się do polskich rodzin, które przygo-
towały dla nich atrakcyjny program
na weekend. Wizyta połączona była
z obchodami Dnia Europejczyka,
który w tym roku całkowicie poświę-
cony był Francji. Z tej okazji szkoła
została udekorowana polskimi i fran-
cuskimi flagami oraz plakatami po-

ś w i ę c o n y m i
kulturze, hi-
storii i geo-
grafii Francji.
Polskie dzieci
przygotowały
dla swoich
f r a n c u s k i c h
kolegów de-
gustację kuli-
narną oraz
własnoręcznie
wykonane pa-
miątki. 

J e d n ą
z atrakcji była

wspólna wycieczka piaseczyńską ko-
lejką wąskotorową. Rozegrany został
też mecz piłkarski Polska - Francja,
w którym zwyciężyli uczniowie z za-
lesiańskiej szkoły. 

Obecnie młodzież z Zalesia Gór-
nego przebywa z rewizytą we Francji 

Anna Jasik

Konkurs fotograficzny

GDZIEŚ OBOK NAS
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne
i Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna ogłaszają konkurs,
którego zadaniem jest przedstawienie dokumentacji foto-
graficznej na temat naszego miasta i gminy.

Do konkursu zapraszamy uczniów
gimnazjów, szkół średnich i liceów.
Prosimy o pomoc wychowawców, na-
uczycieli historii i geografii w przybliże-
niu tematyki konkursowej (zapoznanie
z historią Piaseczna i okolic, wiedza na
temat lokalnej przyrody) i kół fotogra-
ficznych. Namawiamy do fotografowa-
nia w okresie majowo-czerwcowych
wycieczek oraz w czasie wakacji. Zdję-
cia wykonane samodzielnie powinny
dotyczyć zabytków architektury, po-
mników pamięci, kapliczek, podwórek,
bram, detali arch. (zapomnianych, nie-
znanych, ciekawych) oraz charaktery-
stycznych miejsc krajobrazowych, po-
mników przyrody itp. w mieście i gmi-
nie. 

Każda osoba może złożyć maksy-
malnie do 6 zdjęć (4 - zabytki i 2 -
przyroda) w formacie A4. Na oddziel-
nej kartce dołączyć należy swoje dane
osobowe (mię, nazwisko, wiek klasa,
szkoła, adres domowy, telefon). Orga-
nizator prosi również o wyrażenie zgo-
dy na nieodpłatne wykorzystanie nade-
słanych zdjęć w dowolnym czasie i for-

mie do celów promocji konkursu. 
Zdjęcia nagrodzone stają się własnością
organizatora. Prace będzie oceniało ju-
ry wyłonione przez organizatorów. 

Przewidziane są nagrody: 
W grupach wiekowych: gimnazjum,
szkoła średnia, liceum. 
W kategoriach „Zabytek”- I, II, III
miejsce i wyróżnienie. 
„Przyroda”- I, II, III miejsce i wy-

różnienie. 
Niezależnie od zajętych miejsc każda oso-
ba otrzymuje jedną nagrodę i dyplom. 

Zdjęcia należy składać 
do 10 października 2007 r. 
w Muzeum Regionalnym

w Piasecznie, pl. Piłsudskiego 10. 
czwartek-piątek godz. 10-18, 

sobota-niedziela 9-15

Informacje dodatkowe 
tel. 737 23 99

Serdecznie zapraszamy do udziału
w konkursie. 

Nowy plac zabaw 
Na osiedlu Jedność przy al. Róż

powstał nowy, ogrodzony plac zabaw
dla dzieci. Ufundowała i wykonała go
firma Danone w ramach programu
„Mocne kości - moc radości”. 

Piaseczno znalazło się w gronie 10
spośród 541 zgłoszonych miast i miej-
scowości, w których „Danonki” zmo-
dernizowały zdewastowany plac zabaw.
Kluczem do sukcesu było 43 tys. 973
głosy naszych mieszkańców oddane
przez internet.

AZBEST - niebezpieczny minerał
wokół nas
Azbest jest minerałem, który znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle i budownictwie.
Obecnie, gdy wiemy już, jak negatywny wpływ ma na ludzkie zdrowie, produkcja i
stosowanie go oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest są prawnie
zakazane (ustawa z dnia 19.06.1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest, DzU z 2004 r., nr 3, poz. 20).

Groźny dla zdrowia
Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy

dojdzie do jego korozji lub jakiegokol-
wiek uszkodzenia (np. łamanie, krusze-
nie, cięcie). Wtedy do powietrza uwal-
niają się niewidzialne włókna, których
wdychanie prowadzi do wielu chorób
układu oddechowego, m. in. pylicy
azbestowej, raka płuc, międzybłoniaka
opłucnej i otrzewnej (nowotworów
o wysokiej złośliwości). Zachorować
mogą osoby, które narażone są na dłu-
gotrwałe wdychanie włókien azbesto-
wych o małym stężeniu lub na krótko-
trwałe przebywanie w miejscu o ich bar-
dzo wysokim stężeniu. Oznacza to, że
przy wykonując wielokrotnie drobne
naprawy w materiale zawierającym
azbest czy też mieszkając lub spędzając
wakacje w okolicy, gdzie w pobliżu znaj-
duje się nielegalne wysypisko wyrobów
zawierających azbest, narażasz zdrowie
swoje i swojej rodziny. Obecnie nie wia-
domo, jaka minimalna ilość pyłu azbe-
stowego wywołuje choroby. Wiemy jed-
nak, że im więcej włókien azbestu wdy-
chanych jest do układu oddechowego,
tym większe ryzyko choroby. A ta może
pojawić się nawet po 30 latach od mo-
mentu kontaktu z włóknami azbestu. 

Gdzie go znaleźć? 
W Polsce azbest najczęściej wyko-

rzystywano do produkcji pokryć da-
chów: eternitu i papy dachowej; płyt
elewacyjnych i balkonowych, rur do wy-
konywania instalacji wodociągowych,
kanalizacyjnych i CO, przewodów ko-
minowych i zsypów w blokach, różnych

typów izolacji cieplnej, bojlerów, ko-
tłów, wymienników ciepła, ognioodpor-
nych kocy azbestowych. Azbest nie ma
zapachu i trudno go samemu zidentyfi-
kować. Każdy właściciel posiada jednak
dokumentację techniczną nieruchomo-
ści i w niej powinien odszukać informa-
cje na temat użytych podczas budowy
materiałów. 

Demontaż tylko przez wyspecjali-
zowane firmy

Obowiązek inwentaryzacji i usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest ciąży
na właścicielach nieruchomości (do-
mów, sklepów, hurtowni itp.), wspól-
notach i spółdzielniach mieszkanio-
wych, a w przypadku budynków komu-
nalnych - na gminach (rozporządzenie
w sprawie wymagań w zakresie wyko-
rzystywania i przemieszczania azbestu
oraz wykorzystywania i oczyszczania in-
stalacji lub urządzeń, w których był lub

jest wykorzysty-
wany azbest,
DzU z 2003 r.,
nr 192, poz.
1876). Wynika
on przede
wszystkim z tro-
ski o zdrowie
wszystkich po-
tencjalnie zagro-
żonych osób.
Każdy właściciel
nieruchomości,
który po inwen-
taryzacji odkryje
wyroby azbesto-
we u siebie, po-

winien jak najszybciej zgłosić się do re-
feratu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w piaseczyńskim Urzędzie Gmi-
ny (pok. 84), gdzie uzyska szczegółowe
instrukcje postępowania. Dostanie wy-
kaz firm, które są uprawnione do de-
montażu eternitu na terenie gminy
(strona: www.bip.piaseczno.eu).
Jedynie firmy posiadające zezwolenie
starosty mogą usuwać wyroby azbesto-
we. Przed wynajęciem firmy właściciel
posesji powinien zgłosić zamiar usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest do
starosty powiatowego (wydział architek-
toniczno-budowlany) na 30 dni przed
rozpoczęciem prac. Po demontażu wła-
ściciel składa wniosek do gminnego re-
feratu ochrony środowiska o bezpłatny
odbiór i utylizację płyt azbestowo-c-
ementowych. 
Przygotowano na podstawie materiałów Mi-
nisterstwa Gospodarki i Pracy.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie ul. Aleja Kasztanów 12

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, §2 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 8
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach
szkół  i placówek (DzU nr 89, poz. 826 i nr189, poz.1854).  

Wymagania kwalifikacyjne: 
1. wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedago-
gicznym oraz inne kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowi-
ska nauczyciela w tej placówce, 
2. co najmniej pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela akademickiego, 
3. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat
pracy w szkole lub pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czte-
rech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko obejmuje bezpo-
średnio po ustaniu zatrudnienia. 
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją
funkcjonowania i rozwoju szkoły
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zwierający
w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przy-
padku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku na-
uczyciela akademickiego, 
3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomo-
wanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego
wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem, dyplom
ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające po-
siadanie wymaganego stażu pracy wykształcenia i przygotowania za-
wodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 
4. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplo-
mowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu
kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, 
5. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia
MENiS z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne sta-
nowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek, 

6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 
7. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o któ-
rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Na-
uczyciela (DzU z 2003 r., nr 118, poz. 1112 i nr 137, poz. 1304), oraz
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, 
8. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo po-
pełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowa-
nie karne, 
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia
funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami pu-
blicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17
grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych (DzU nr 14, poz. 114 z 2005 r.), 
10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 101 poz. 926
z 2002 r. ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowi-
sko dyrektora. 
! Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym ad-
resem zwrotnym, telefonem i dopiskiem „Konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie”, w terminie do
02.07.2007r. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, ul.
Kościuszki 5, w godz. od 8.00 do 16.00
! Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. 
! O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkur-
sowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski 

Aktualne urzędowe adresy e-mailowe:
urzad@piaseczno.eu
info@piaseczno.eu
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorta Wysocka-Jońska   
wysocka@piaseczno.eu

Burmistrz Józef Zalewski 
zalewski@piaseczno.eu
Wiceburmistrz Bogdan Temoszczuk
temoszczuk@piaseczno.eu 
Rada Miejska 
rada@piaseczno.eu
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