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Sprawozdanie

z sesji Rady Miejskiej

● s. 2

Centrum rozrywki
● s. 3

25. sesja 
Rady Miejskiej odbędzie

się 
27 sierpnia

o godz. 9.30
w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno, 

ul. Kościuszki 5

Hard Core Fest
● s. 8

Informacji urzędowych 
z gminy Piaseczno 

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

Kulturalna wymiana
● s. 5

Książka o Piasecznie
● s. 7

Zabytkowe pojazdy w Piasecznie 
Miłośników motoryzacji czeka w najbliższy weekend prawdziwa gratka. W piątek
i sobotę 25-26 lipca na parkingu obok Urzędu Miasta zobaczyć będzie można kil-
kadziesiąt zabytkowych pojazdów. XXXI Warszawski Rajd Pojazdów Zabytko-
wych organizowany przez Automobilklub Polski w tym roku wystartuje właśnie
z Piaseczna. Rajd będzie jednocześnie VIII Rundą Mistrzostw Polski, co oznacza,
że możemy spodziewać się pojazdów także spoza województwa mazowieckiego. 

W tym roku znaczna część trasy
będzie przebiegać przez tereny na-
szej gminy. Z myślą o mieszkańcach
Piaseczna organizatorzy we współ-
pracy z Urzędem Miasta planują
start i metę rajdu w samym centrum
Piaseczna. 

Zabytkowe pojazdy będzie
można zobaczyć na parkingu obok
Urzędu w piątek 25 lipca podczas
startu do tzw. jazdy okrężnej w go-
dzinach 10.30-11.30. Z centrum
Piaseczna samochody pojadą przez
Łbiska, Krupią Wólkę, Wągrodno
na tor rallycross w Słomczynie. Po
południu przez Budziszyn, Krężel,
Potycz dotrą do Góry Kalwarii,
gdzie na terenie dawnej jednostki
wojskowej, około godziny 14, roz-
poczną się dwie próby zwrotności
polegające na jeździe na czas po
wyznaczonej trasie. Stamtąd przez
Baniochę i Konstancin-Jeziornę za-
wodnicy powrócą do bazy rajdu,

która mieści się w jednym z hoteli
w okolicach Konstancina. Szczegó-
łów trasy nie możemy podać, gdyż
jazda na orientację według itinerera
jest jednym z elementów rywaliza-
cji. Na trasie będą ustawione punk-
ty kontroli przejazdu, za których
ominięcie zawodnicy otrzymają
punkty karne. 

Nazajutrz, w sobotę 26 lipca,
uczestnicy rajdu przejadą na war-
szawskie Bemowo, skąd po kolej-
nych próbach zwrotności dotrą
około godziny 12 na Rynek Nowe-
go Miasta. Stamtąd, po wystawie
pojazdów, około godziny 17 poja-
wią się ponownie pod Urzędem
Miasta i Gminy Piaseczno, gdzie od-
będzie się tzw. Konkurs Elegancji.
Polega on na prezentacji pojazdów
i ich załóg przed specjalnym jury,
którego zadaniem będzie wyłonie-
nie najładniejszego pojazdu oraz
załogi ubranej stosownie do epoki,

w której pojazd został wyproduko-
wany. Tam również nastąpi zakoń-
czenie całej imprezy. 

W tym roku po raz pierwszy na
rajdzie będą wyodrębnione trzy ka-
tegorie wiekowe pojazdów: wypro-
dukowane przed 1945 rokiem, wy-
produkowane w latach 1945-1965
oraz produkowane od 1966 roku.

Najlepszy wynik w rajdzie to najniż-
sza suma punktów karnych, które
można otrzymać podczas rajdu na
próbach zwrotności kierowania po-
jazdem, jeździe według wskazań
ww. itinerera, próbach jazdy na re-
gularność, testach z przepisów ru-
chu drogowego i historii motoryza-
cji, a także zadaniach z ratownictwa

medycznego. 
Warszawski Rajd Pojazdów Za-

bytkowych zapowiada się ciekawie
dla każdego potencjalnego widza,
nie tylko miłośnika motoryzacji.
W trakcie pokazu pojazdów pod
Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno
będzie okazja zajrzeć pod maskę sa-
mochodu lub porozmawiać z wła-

ścicielem o tym, jak odrestaurować
podobny samochód, który być mo-
że stoi w garażu u dziadka. 

Serdecznie zapraszamy! 

Michał Szumski 
Komandor Rajdu

Komisja Pojazdów Zabytkowych
Automobilklubu Polski

Fot. T. Tomaszewski

Rozbudowa miejskiej oczyszczalni w ramach projektu Funduszu Spójności

Rozruch oczyszczalni
Rozbudowa miejskiej oczyszczalni w Pia-
secznie zaskakuje postępem prac i wielko-
ścią obiektów. Podwojona przepustowość
oczyszczalni z 10 do 20 tys. m sześc. na do-
bę stworzy możliwość obsługi nawet 163
tys. mieszkańców, pamiętać jednak należy
o niekontrolowanym dopływie ścieków
deszczowych, które dodatkowo angażują
moce przerobowe. Poszczególne elementy
oczyszczalni sukcesywnie oddawane będą
do użytku, dzięki czemu już niedługo skoń-
czą się problemy z odbiorem nieczystości
oraz przykrym zapachem.W komorze fermentacyjnej z osadów wytwarzany będzie biogaz

Monomania
● s. 8

Fot. Ł. Wyleziński

czytaj s. 4

Fot. T. Tomaszewski
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SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA Sprawozdanie z 24. sesji 

Rady Miejskiej w Piasecznie
Sesja odbyła się 2 lipca. Na po-

czątku obrad na wniosek Wydziału
Utrzymania Mienia Komunalnego
i Zasobów Mieszkaniowych radni
przeznaczyli 50 tys. zł na prace pro-
jektowe budynku wielorodzinnego
przy ul. Jerozolimskiej 17 w Piasecz-
nie. O 1,1 mln zł wzrosły wydatki na
modernizację Szkoły Podstawowej
nr 2 oraz projekt likwidacji uszko-
dzeń sali gimnastycznej i części do-
budowanej w Szkole Podstawowej
w Głoskowie. Jednocześnie o 130
tys. zł zmniejszone zostały wydatki
na kanalizację w Głoskowie. 

Zgodnie z ustawą o pomocy
osobom uprawnionym do alimen-
tów, postępowanie w sprawie
świadczeń z Funduszu Alimentacyj-
nego zobowiązany jest prowadzić
burmistrz miasta właściwego dla
miejsca zamieszkania osoby upraw-
nionej. W związku z tym radni zde-
cydowali o utworzeniu nowej ko-
mórki organizacyjnej, której zosta-
ną powierzone zadania wcześniej
prowadzone przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Na
ten cel przeznaczyli 243 tys. zł.
O 28 tys. zł zmalały natomiast wy-
datki na wynagrodzenia dla kierow-
nika świadczeń rodzinnych i dodat-
ków mieszkaniowych. 

Kolejne 223 tys. rada przeznaczyła na
remonty w szkołach i przedszkolach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 - remont
ogrodzenia od strony boiska, 
- Szkoła Podstawowa nr 5 - demon-
taż boazerii na parterze, wymiana
drzwi wewnętrznych na parterze
budynku, malowanie korytarza na
parterze, 
- Szkoła Podstawowa w Zalesiu
Górnym - wymiana hydrantów, 
- Przedszkole nr 1 - modernizacja
kuchni, 
- Przedszkole nr 2 - malowanie
szatni i sali dydaktycznej
- Przedszkole nr 4 - wymiana przy-
łącza wodociągowego
- Przedszkole nr 10 - remont podło-
gi w sali pięciolatków
- Gimnazjum nr 1 - przebudowa in-
stalacji gazowej. 

O 2 mln zł zwiększony został li-
mit wydatków na plac Piłsudskiego
w Piasecznie. Dzięki dodatkowym
środkom nawierzchnia zostanie wy-
konana z granitu, a nie - jak pierwot-
nie planowano - z kostki betonowej. 

Gmina otrzymała dotację w wy-
sokości 8 tys. zł na dokształcanie

młodych pracowników. 
Radni zlikwidowali filię Szkoły

Podstawowej w Józefosławiu przy
ul. Nefrytowej. Uchwalony został
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części Piaseczna dla
obszaru ograniczonego ulicami: Że-
romskiego, Armii Krajowej, 17
Stycznia, Kilińskiego oraz części wsi
Chylice. Rada zmieniła plan zago-
spodarowania części Piaseczna dla
obszaru zawartego pomiędzy ulica-
mi: Puławską, Młynarską, War-
szawską, Chyliczkowską oraz dla
obszaru obejmującego działki zlo-
kalizowane przy al. Róż w obrębie
15. Radni zmienili również klasyfi-
kację ulicy Sasanki z drogi pu-
blicznej na drogę niepubliczną
wewnętrzną. 

Rada stwierdziła nieaktualność
studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Piaseczno w za-
kresie rozmieszczenia obiektów
handlowych o powierzchni sprze-
daży powyżej 400 m kw. oraz zde-
cydowała o przystąpieniu do spo-
rządzenia zmiany studium dla ob-
szaru części Piaseczna płożonego
przy ul. Energetycznej. 

Uchylone zostały uchwały Rady
Miejskiej w Piasecznie: 
- Nr 108/VIII/99 z dnia 24.03.1999
r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego czę-
ści wsi Runów I, 
- Nr 167/X/1999 z dnia 26 maja
1999 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wsi Grochowa - etap II. 

Radni oddalili wnioski pani
Teresy Biniek: 
- o wszczęcie postępowania admi-
nistracyjnego w sprawie uchylania
się burmistrza od zlikwidowania na-
stępstw prac budowlanych wyko-
nanych w ciągu inwestycji przy 
ul. Tulipanów; 
- o wszczęcie postępowania admini-
stracyjnego w sprawie uchylania się
burmistrza od obowiązku wykonania
polecenia wojewódzkiego nadzoru
architektoniczno-budowlanego, 
- o odniesienie się do drogi publicz-
nej będącej ulicą Tulipanów, której
stan prawny nie został uregulowany. 

Ostatnią uchwałą rada wyraziła
zgodę na nabycie na rzecz gminy
Piaseczno działki położonej w Józe-
fosławiu, o powierzchni 138 m kw.,
pod przepompownię ścieków. 

Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym
sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys
najważniejszych spraw i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo
zajmowali się od 11 czerwca do 2 lipca 2008 r.
Burmistrz zatwierdził 

przetargi na: 

Remonty cząstkowe nawierzchni
drogowych, usuwanie awarii dro-
gowych oraz profilowanie dróg
gminnych na terenie gminy Piasecz-
no. Wykonawca w części I: Fal-Bruk
B.B.Z. Falenta Sp. j. z Warszawy,
w części II: Budownictwo Drogowe
„Jarpol” SA z Warszawy; 

Remont nawierzchni ul. Przemysło-
wej w Gołkowie. Wykonawca firma
„Mabau Polska” Sp. z o.o. z Szyma-
nowa za cenę 347 259,90 zł brutto; 

Wykonanie nakładki asfaltowej
wraz z wymianą podbudowy na uli-
cy Geodetów. Wykonawca Przed-
siębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
„Drotech” s.c. z Mińska Mazowiec-
kiego za cenę 82 270,09 zł brutto; 

Wykonanie remontu ulicy Ce-
ramicznej w Woli Gołkowskiej.
Wykonawca Fal-Bruk B.B.Z. Fa-
lenta Sp.j. z Warszawy za cenę 
76 982,00 zł brutto; 

Wykonanie robót dodatkowych
związanych z przebudową istniejące-
go obiektu, wymiana więźby i pokry-
cia dachu, dobudowa wejścia, zago-
spodarowanie terenu, ogrodzenie
strażnicy OSP w Bobrowcu. Wyko-
nawca Zakład Remontowo-Usługowo
Konserwacyjny H. Łagowski z Rado-
mia za cenę 114 000,00 zł brutto; 

Przebudowa budynku po policji
dla potrzeb Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Piasecznie. Wy-
konawca Zakład Remontowo-Usł-
ugowo-Konserwacyjny Henryk Ła-
gowski z Radomia za cenę 
5 557 412,76 zł brutto; 

Wykonanie wielobranżowego
projektu budowlanego i wykonaw-
czego ulicy Matejki na odc. od 
ul. Kopernika do placu Wolności i
ul. Wyspiańskiego na odc. od placu
Wolności do ul. Pomorskiej w Zalesiu
Dolnym o szacowanej dł. 675 mb.
Wykonawca firma Urban Media
z Warszawy za cenę 89 609,00 zł
brutto; 

Naprawa żelbetowych zbiorników
ścieków na oczyszczalni ścieków
w Wólce Kozodawskiej. Wykonawca
firma Fambud Jerzy Pietrzak 
Sp. z o.o. ze Skierniewic za cenę 330
zł za 1 m kw. naprawianej po-
wierzchni do kwoty posiadanych
środków w wys. 100 000 zł brutto; 

Wykonanie nawierzchni bitumicz-
nej na ul. Osiedlowej w Józefosła-
wiu. Wykonawca Fal-Bruk B.B.Z. Fa-

lenta Sp.j. z Warszawy za cenę 
128 279,65 zł brutto; 

Remont chodników, jezdni na
osiedlu komunalnym w rejonie ulic:
Puławska, Szkolna, Kusocińskiego,
Fabryczna w Piasecznie. Wykonaw-
ca Budownictwo Drogowe „Jarpol”
SA z Warszawy; 

Remont nawierzchni jezdni 
ul. Klonowej, Zacisze i Żurawiej wraz
z odwodnieniem ul. Klonowej
w Głoskowie. Wykonawca Przedsię-
biorstwo Usługowo-Remontowe
„Ewbud” z Działek Suskowolskich za
cenę 266 620,01 zł brutto; 

Wykonanie robót dodatkowych
związanych z przebudową ulicy
Orzeszkowej i ul. Prusa w Piasecznie.
Wykonawca konsorcjum firm: Ma-
bau Polska Sp. z o. o. z Szymanowa
oraz Mabau GmbH za cenę 
96 533,07 zł brutto; 

Wykonanie wielobranżowego
projektu budowlanego i wykonaw-
czego ulicy Stanisława Kostki w Zło-
tokłosie na odcinku od ulicy Runow-
skiej do ulicy Traugutta o szacowa-
nej długości 300 mb. Wykonawca
firma Urban Media z Warszawy za
cenę 48 739,00 zł brutto. 

Burmistrz ogłosił 

przetargi na: 

rozbudowę infrastruktury dla po-
trzeb monitoringu miejskiego w Pia-
secznie - Julianowie; 

budowę instalacji sygnalizacji
świetlnej w Piasecznie - Gołkowie
przy ul. Głównej na skrzyżowaniu
z ul. Północną w sąsiedztwie Zespołu
Szkół Publicznych w Piasecznie przy
ul. Głównej 50; 

budowę wodociągu w ul. Dwor-
cowej w Piasecznie; 

wykonanie robót związanych
z usunięciem zagrzybienia w Szkole
Podstawowej nr 2 w Piasecznie - Za-
lesiu Dolnym przy al. Kasztanów 12; 

remont i uzupełnienie oświetlenia
oraz wymianę opraw oszczędzają-
cych energię elektryczną w obwo-
dach oświetleniowych na terenie
gminy Piaseczno.

W tym okresie burmistrz

zajmował się bieżącymi

sprawami, m.in. odbyły się

następujące spotkania:

13 czerwca - spotkanie z przedsta-
wicielem firmy Elfeko SA z Gdyni
nt. budowy linii energetycznej

110KV/220KV z EC Siekierki (War-
szawa) do stacji w Piasecznie. 
14 czerwca - mecz piłki nożnej re-
prezentacji Orłów Górskiego z re-
prezentacją gminy Piaseczno; 
14 czerwca - bal gimnazjalistów
z Gimnazjum nr 1 w Piasecznie. 
16 czerwca - zebranie sołtysów
z gminy Piaseczno. 
18 czerwca - uroczyste wręczenie
nagród za osiągnięcia artystyczno-
społeczne zorganizowane przez
Starostwo Powiatowe. 
20 czerwca - zakończenie roku
szkolnego w Szkole Podstawowej
nr 1 w Piasecznie. 
22 czerwca - uroczysta msza
święta związana z poświęceniem
nowo wybudowanego kościoła
oraz 10-leciem parafii w Józefosławiu
wraz z koncertem symfonicznym; 
23 czerwca - spotkanie z Zarządem
Powiatu oraz z przedstawicielami
Zarządu PKP SA nt. dalszego zago-
spodarowania terenów b. kolejki
wąskotorowej; 
23 czerwca - spotkanie przedstawi-
cieli organizacji społecznych oraz
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, na którym omawiano
przygotowania programu zapobie-
gającego przemocy domowej. 
25 czerwca - gala finałowa rankin-
gu „Europejska gmina - europejskie
miasto” zorganizowanego przez re-
dakcję „Gazety Prawnej”. Gmina
Piaseczno zajęła III miejsce w Polsce
w kategorii gmin miejsko-wiejskich. 
26 czerwca - walne zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Piasecznie. 
28 czerwca - uroczystości z okazji
50-lecia Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Bobrowcu. 

Burmistrz na bieżąco rozpatruje
wnioski o rozłożenie na raty czyn-
szów dzierżawnych i przedłużenie
umów dzierżaw oraz wnioski osób
fizycznych, podmiotów gospodar-
czych o umorzenie lub rozłożenie na
raty należności podatkowych, po-
zwolenia na sprzedaż alkoholu itp.

Burmistrz przyjmuje 
interesantów w każdy 

poniedziałek po uprzednim
umówieniu spotkania. 
tel. 0 22 701 75 88

Sprawozdanie z 10. 
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

W dniu 14.07.2008 r. w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Piaseczno mia-
ła miejsce 10. Nadzwyczajna Sesja
Rady Miejskiej. Tematem obrad
było rozpatrzenie projektu uchwa-
ły w sprawie utworzenia spółki
działającej pod nazwą Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Piasecznie Spółka z o.o. Po roz-
poczęciu sesji opinię na temat pro-
jektu uchwały wyrazili przewodni-
czący komisji polityki gospodarczej
Józef Wierzchowski oraz przewod-
niczący komisji finansów Antoni

Rosłon. Następnie część radnych
wyraziła wątpliwości co do obo-
wiązku powołania spółki gminnej
oraz zgłosiła uwagi co do rzetelne-
go przygotowania projektów do-
kumentów niezbędnych do jej za-
łożenia. Z uwagi na zadeklarowaną
potrzebę pogłębienia wiedzy nt.
konieczności powołania spółki oraz
skutków jej potencjalnego funk-
cjonowania sesję Rady Miejskiej
dotyczącą projektu uchwały
w sprawie utworzenia spółki gmin-
nej przeniesiono na 15 sierpnia br.

Nowy wydział w Urzędzie

Naczelnikiem wydziału została
pani Ewa Faliszewska, pełniąca do-
tychczas obowiązki kierownika Sek-
cji Świadczeń Rodzinnych i Dodat-
ków Mieszkaniowych w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej. Nowa struktura zajmuje się
prowadzeniem pełnej obsługi
mieszkańców w sprawach dotyczą-
cych świadczeń rodzinnych i zalicz-
ki alimentacyjnej. Telefon do wy-
działu: 022 716 72 20.

W związku z przepisami ustawy z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
utworzony został Wydział Świadczeń Społecznych,
z siedzibą przy ul. Fabrycznej 2.

Praca 
w Przedszkolu

Dyrektor Przedszkola nr 6 w Gło-
skowie zatrudni nauczycieli wy-

chowania przedszkolnego. 
Praca od 1 września, a także
w późniejszym terminie - po

otwarciu dodatkowych oddziałów. 
Wymagane pełne kwalifikacje. 

dyr. Agnieszka Sowińska 
tel. 0 504 546 915
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„Europejska gmina - europejskie miasto”

Europejskie 
Piaseczno
Na uroczystej gali 25 czerwca w Hotelu Polonia
Palace ogłoszono wyniki drugiej edycji ogólno-
polskiego rankingu samorządów „Gazety Praw-
nej” „Europejska gmina - europejskie miasto”,
w którym Piaseczno podobnie jak w zeszłym
roku zajęło trzecie miejsce w kategorii gmin
miejsko-wiejskich. 

Ranking wyróżnia samorządy,
na obszarze których osiągane są
największe sukcesy w pozyskiwaniu
środków unijnych. W przedsięwzię-
ciu uwzględniane są wszystkie pro-
gramy unijne, których beneficjenta-
mi są nie tylko władze samorządo-
we i podległe im jednostki organi-
zacyjne, ale także przedsiębiorcy
i organizacje społeczne. 

Podstawą do oceny jest wartość
przyznanej pomocy z UE, liczba reali-
zowanych projektów oraz liczba
mieszkańców. Dane pochodzą z do-
kumentacji Ministerstwa Rozwoju Re-
gionalnego i obejmują umowy podpi-
sane do końca 2007 roku. Lepsze od
Piaseczna okazały się tylko gminy Li-
biąż i Niepołomice, które zajęły odpo-
wiednio pierwsze i drugie miejsce. 

Burmistrz Józef Zalewski wśród laureatów rankingu

Wnioski o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy 2008/2009
Wydział Świadczeń Społecznych w Urzędzie Miasta
i Gminy Piaseczno informuje, iż rozpoczął wydawanie
nowych formularzy wniosków o świadczenia rodzinne.

Jednocześnie informujemy, że
zgodnie z art. 26 ustawy o świadcze-
niach rodzinnych (tekst jednolity DzU
z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.): 

ust. 1. Świadczenia rodzinne wy-
płaca się nie później niż do ostatnie-
go dnia miesiąca, za który przyzna-
ne zostało świadczenie rodzinne, 

ust. 2. W przypadku złożenia
wniosku w sprawie ustalenia prawa
do świadczeń rodzinnych po 10.
dniu miesiąca, świadczenia rodzin-
ne za dany miesiąc wypłaca się naj-
później do ostatniego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w któ-
rym złożono wniosek, 

ust. 3. W przypadku, gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasiłkowy
złoży wniosek wraz z dokumenta-
mi do dnia 31 lipca, ustalenie pra-
wa do świadczeń rodzinnych oraz
wypłata świadczeń przysługują-
cych za miesiąc wrzesień następu-

je do dnia 30 września, 
ust. 4. W przypadku, gdy osoba

ubiegająca się o świadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasiłkowy
złoży wniosek wraz z dokumentami
w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia
30 września, ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłata
świadczeń przysługujących za mie-
siąc wrzesień następuje do dnia 
31 października. 

Wnioski o świadczenia rodzinne
można pobrać w Wydziale Świad-
czeń Społecznych w Piasecznie przy
ul. Fabrycznej 2, do której uprzej-
mie zapraszamy świadczeniobior-
ców: poniedziałki w godz. 8.30-
-17.30, wtorki, czwartki, piątki
w godz. 8.30-15.30

Naczelnik Wydziału Świadczeń
Społecznych

Ewa Faliszewska

Rynek atrakcyjniejszy
Przymiarki do odrestaurowania rynku w centrum Piaseczna i nada-
nia mu atrakcyjnego wyglądu trwają od kilku lat. Teraz jest już pew-
ne, że prace remontowe rozpoczną się wiosną przyszłego roku. Aby
przywrócić świetność temu miejscu i sprawić, by mieszkańcy chęt-
nie spędzali tu czas, radni postanowili zwiększyć o 2 mln zł limit wy-
datków na tę inwestycję.

W stosunku do pierwotnych za-
miarów zmieni się przede wszystkim
nawierzchnia rynku. Zrezygnowano
z betonowej kostki na rzecz płyt
z polskiego szarego granitu, przedzie-
lanych czarnym granitowym rastrem.
Za takim rozwiązaniem przemawia
fakt, że planowana na lata inwestycja
ma być wizytówką centrum miasta. 

Drugą ważną zmianą jest nowo
projektowana fontanna. Nie będzie
ona, jak wcześniej planowano,
umiejscowiona w niecce, lecz dysze
umieszczone będą na równi z płytą
placu, podobnie jak oświetlenie.
Z instalacji wybijać będą w górę
strugi wody, kiedy zaś się wyłączy
fontannę, dziedziniec zamieni się po
prostu w plac z kamienną posadzką,
na którym można będzie organizo-
wać różnego rodzaju imprezy. Po-
dobne rozwiązanie z powodzeniem
zastosowane jest także na war-
szawskim pl. Piłsudskiego, w dzie-
dzińcu biurowca zaprojektowanego
przez Normana Fostera. Tamtejsza
fontanna jest obecnie jedną z atrak-
cji turystycznych stolicy. 

Podczas spotkania konsultacyj-
nego z radnymi 9 lipca ustalono też,

że po północnej i południowej stro-
nie placu zasadzone zostaną drze-
wa. Dotychczasowa zieleń zostanie
usunięta podczas remontu. 

Obecnie na pl. Piłsudskiego
trwają prace przy wymianie instala-
cji cieplnych. Jeszcze w lipcu roz-
pocznie się za to remont budynku

po dawnej komendzie powiatowej
policji, gdzie mieścić ma się nowa
siedziba Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury. Z pewnością na odre-
staurowanym rynku w sąsiedztwie
nowego Ośrodka Kultury częściej
odbywać się będą imprezy kultural-
ne dla mieszkańców. 

Podobna fontanna jak przy budynku Fostera w Warszawie planowana jest
na piaseczyńskim rynku

Fot. D. Putkiewicz

Porozumienie z Irlandczykami
Irlandzki inwestor Headland Property Holdings planujący w Piasecznie
budowę wielofunkcyjnego centrum handlowo-rozrywkowego podpisał
z władzami gminy Piaseczno umowę partycypacyjną, zgodnie z którą
przeznaczy 28 mln zł na inwestycje publiczne.

Headland Property Holdings, in-
westor irlandzki, który nabył w 2006
roku poprzemysłowe tereny przy
ulicy Energetycznej, planuje na tym
obszarze budowę nowoczesnego
kompleksu, w skład którego wej-
dzie centrum handlowo-usługowe,
hotel i centrum konferencyjne, ki-
no, centrum rozrywkowe z kręgiel-
nią, centrum SPA, basen oraz po-
wierzchnie biurowe. 

Szacowany koszt inwestycji to
około 150 mln euro. Inwestycja
zajmie łączną powierzchnię 91 635
m kw., która zostanie równomier-
nie podzielona między funkcje:
handlowo-usługową oraz bizneso-
wo-rekreacyjno-rozrywkową. 

Headland Property Holdings
przeznaczył również dodatkowy 
budżet w kwocie ponad 28 mln zło-
tych na realizację inwestycji towarzy-
szących. Zgodnie z umową partycy-
pacyjną zawartą 3 lipca z gminą Pia-
seczno Headland Property Holdings
przeznaczy fundusze na infrastruktu-
rę drogową: przebudowę ulic Ener-
getycznej, Okulickiego oraz skrzyżo-
wanie ulicy Energetycznej z Puław-
ską. Inwestor zaprojektuje i wybudu-
je również nową ulicę - Elektronicz-
ną, która połączy Energetyczną
i Okulickiego. Część środków prze-
znaczona zostanie na budowę infra-
struktury kanalizacyjnej w Piasecznie
oraz nasadzenie drzew wzdłuż ulicy
Energetycznej. Oprócz tego Headland
Property Holdings sfinansuje zakup
mieszkań socjalnych dla 16 rodzin. 

Wnioski o dodatek mieszkaniowy
Informujemy, że od dnia 15 lipca 2008 r. wnioski o przyznanie do-

datku mieszkaniowego należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Piasecznie, przy ul. Wojska Polskiego 54, 
tel. 0 22 750 33 08, 0 22 701 76 94.

Fot. T. Pawlak

Wizualizacja centrum handlowego od strony ul. Energetycznej
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Rozbudowa miejskiej oczyszczalni w ramach projektu Funduszu Spójności

Rozruch oczyszczalni

Czerwcowe problemy
W trakcie przebudowy miejskiej

oczyszczalni przeżyliśmy trudny
moment, kiedy do Jeziorki wyciekły
nie do końca oczyszczone ścieki. Na
tę trudną i nieprzyjemną sytuację
złożył się splot niesprzyjających
okoliczności. Przede wszystkim bar-
dzo dużo zanieczyszczeń płynnych
pochodzących z terenu całego po-
wiatu zlewanych było z szambiarek
w punkcie zlewnym i oczyszczalnia
pracowała na granicy swojej wydol-
ności. Oprócz tego długotrwała su-
sza spowodowała obniżenie pozio-
mu wody w rzece Jeziorce. Kiedy te
nie do końca oczyszczone ścieki wy-
dostały się do prawie wyschniętego
Kanału Piaseczyńskiego, to do Je-
ziorki trafiła wyraźnie brudniejsza
woda. Występująca wtedy wysoka
temperatura spotęgowała szybkie
obniżenie zawartości tlenu w wo-
dzie, co wywołało tak zwaną
„przyduchę”, objawiającą się m.in.
śnięciem ryb. Przeprowadzona na
interwencję wędkarzy i mieszkań-
ców Konstancina pod koniec
czerwca kontrola z Mazowieckiego
Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska wykazała
znaczne przekroczenie obowiązu-
jących norm i nakazała z dnia na
dzień zamknięcie punktu zlewne-
go. Wszystkich nas ta sytuacja do-
tknęła i zaskoczyła. Jednak zapew-
niamy mieszkańców, że gmina do-
kłada starań, aby jak najszybciej
przełączyć obieg ścieków na nowo
wybudowaną część oczyszczalni,
co zdecydowanie poprawi jakość
odprowadzanych ścieków i wyeli-
minuje zagrożenie dalszego zanie-
czyszczania Jeziorki. 

Nowy punkt zlewny
Do tej pory na nowo wybudo-

wanej części miejskiej oczyszczalni
przetestowano szczelność obiektów
i płynność pracy zainstalowanych
urządzeń. Spodziewamy się, że
w lipcu uda się rozpocząć rozruch
technologiczny na ściekach i od mo-
mentu odebrania części inwestycji
sukcesywnie będzie można zlewać
coraz większe ilości ścieków w no-
wo wybudowanym punkcie zlew-
nym. Na koniec września przewidu-
je się pełne otwarcie punktu zlew-
nego. Będzie on bardzo nowocze-
sny, obsługujący trzy beczkowozy
naraz, zapewniający kontrolę nad
ilością i jakością dowożonych ście-
ków. Każdy z przewoźników szam-
ba będzie miał swój identyfikator
przypisany do samochodu i przy-
wożąc nieczystości, za każdym ra-
zem będzie obowiązany wprowa-
dzić do systemu swoje dane przez
przyłożenie czipa do czytnika.
W ściekach na miejscu zostanie
zbadany poziom ich kwasowości.
Pozwoli to częściowo wyelimino-
wać ścieki pochodzące z zakładów
usługowo-przemysłowych. Właści-
ciele takich firm, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, muszą pod-
czyszczać ścieki, zanim trafią one
do oczyszczalni. 

Likwidacja uciążliwych odorów
Po całkowitym uruchomieniu

nowo wybudowanej części i przeję-
ciu przez nią wszystkich dostarcza-
nych ścieków możliwe będzie odłą-
czenie starej oczyszczalni i jej zmo-
dernizowanie. Przyniesie to ulgę
wszystkim tym, którzy narzekali
dotychczas na nieprzyjemny za-

pach unoszący się w mieście znad
oczyszczalni. Do tej pory źródłem
odoru był stary punkt zlewny oraz
przetrzymywane na świeżym po-
wietrzu osady. Obecnie zlewanie
nieczystości odbywać się będzie za
pośrednictwem zabudowanej kabi-
ny i odtąd ścieki krążyć będą szero-
kimi rurami pod ziemią i w krytych
komorach. Nagromadzone wyzie-
wy przepuszczane będą przez bio-
filtry. Osady zaś będą kierowane do
zamkniętych komór fermentacyj-
nych, następnie odwadniane, higie-
nizowane i suszone. Spodziewamy
się, że w ciągu doby wytwarzanych
będzie około ośmiu ton osadu, któ-
ry częściowo można wykorzystać
do rekultywacji przyrodniczych. Te-
ren punktu zlewnego został ogro-
dzony wysokim murem, który ma
ograniczyć hałas. 

Odzyskane surowce do po-
nownego wykorzystania

W trakcie oczyszczania ścieków

wytwarzany będzie biogaz, który
po zgromadzeniu w odpowiednim
zbiorniku będzie wykorzystywany
do produkcji ciepła i energii elek-
trycznej na potrzeby oczyszczalni.
Oszczędzana będzie również czysta
woda. Do płukania urządzeń nie
trzeba będzie brać wody z sieci,
gdyż do tego celu w zupełności wy-
starczy ta oczyszczona w procesie
technologicznym. 

Sukcesywne 
podłączanie obiektów

Aby rozpocząć przyjmowanie
i oczyszczanie dowożonych ścieków
na nowej części oczyszczalni, nie
musimy czekać do ukończenia
wszystkich prac. Przewidujemy, ze
w miarę trwania rozruchu będzie
można przyjmować sukcesywnie
pewne ilości ścieków. Zależy to jed-
nak od uzyskanych pozytywnych
wyników oczyszczania, co pozwoli
wnioskować o zgodę WIOŚ na uru-
chomienie punktu zlewnego. 

Oczyszczalnia 
na światowym poziomie

Na koniec trzeciego kwartału
przyszłego roku planowane jest od-
danie całej, wartej około 174 mln
złotych inwestycji. Będziemy się
mogli poszczycić oczyszczalnią na
światowym poziomie, spełniającą
wysokie standardy unijne. 

Projekt ten, współfinansowany
przez Unię Europejską, przyczynia
się do zmniejszenia różnic gospo-
darczych i społecznych pomiędzy
obywatelami Unii. 

Małgorzata Idaczek

Rozbudowa miejskiej oczyszczalni w Piasecz-
nie zaskakuje postępem prac i wielkością
obiektów. Podwojona przepustowość oczysz-
czalni z 10 do 20 tys. m sześc. na dobę stworzy
możliwość obsługi nawet 163 tys. mieszkań-
ców, pamiętać jednak należy o niekontrolowa-
nym dopływie ścieków deszczowych, które do-
datkowo angażują moce przerobowe. Poszcze-
gólne elementy oczyszczalni sukcesywnie od-
dawane będą do użytku, dzięki czemu już nie-
długo skończą się problemy z odbiorem nieczy-
stości oraz przykrym zapachem.

Po oddaniu do użytku nowych reaktorów biologicznych gmina przystąpi do remontu starej części oczyszczalni

Nowo wybudowany punkt zlewny ścieków dowożonych

Mechaniczne oczyszczanie ścieków w osadniku

Na dofinansowanie zadania I pn.
„Przebudowa i rozbudowa oczysz-
czalni ścieków w Piasecznie”, reali-
zowanego w ramach projektu
Funduszu Spójności, gmina Pia-
seczno zaciągnęła na warunkach
preferencyjnych pożyczkę w kwo-
cie 6 mln zł z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie. 

Fot. Ł. Wyleziński

Fot. Ł. Wyleziński

Fot. Ł. Wyleziński
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Partnerska gmina Upplands Vasby

Kulturalna wymiana młodzieży

Gości podczas powitalnej kolacji
przywitał burmistrz oraz przewodni-
cząca Rady Miejskiej. Następnie pa-
łeczkę przejęli rówieśnicy z piaseczyń-
skiego Ośrodka Kultury, którzy towa-
rzyszyli swoim szwedzkim kolegom
podczas całego ich pobytu w Polsce. 

Obie grupy młodych ludzi nasta-
wione były na działania kulturalne,
którym mogły dać upust podczas

wspólnych warsztatów teatralnych,
zajmujących wtorkowe i środowe
przedpołudnia, pod doświadczonym
okiem instruktorki Moniki Iwanow. 

Zajęcia zaowocowały wspólnym
występem podczas spotkania
w Ośrodku Kultury. Wcześniej do-
szło jednak do prezentacji umiejęt-
ności szwedzkiej grupy. Niewątpli-
wym liderem okazał się pochodzący

z Nigerii czarnoskóry hiphopowy
wokalista Jey-Jey. Rapował on
w afrykańskim języku własne utwo-
ry. Towarzyszyła mu grupa dziew-
cząt ćwiczących dancehall. Show
nagrodzone zostało gromkimi bra-
wami. Następnie szansę na pokaza-
nie efektów swojej pracy dostali
szwedzcy filmowcy, którym udało
się rozśmieszyć widownię krótko-
metrażowymi klipami o podróżują-
cym ziemniaku i niewiarygodnych
przygodach młodego ucznia. 

Młodzież, poza zajęciami kultu-
ralnymi, miała okazję zwiedzić
atrakcyjne miejsca w Warszawie
i okolicach. Spodobało im się Stare
Miasto, Łazienki Królewskie oraz
widok na panoramę Warszawy z ta-
rasu widokowego Pałacu Kultury.
Cieszyli się z możliwości chwilowej
ochłody w konstancińskiej tężni so-
lankowej i wypoczynkiem nad wo-
dą w Zalesiu Górnym. Duże wraże-
nie wywarł na nich jeden ze spekta-
klów Festiwalu Sztuki Ulicy pod ty-
tułem „Quixotage”, będącym wa-
riacją na temat współczesnych, za-
gubionych Don Kichotów. Występ
teatru KTO wywołał w szwedzkim
zespole burzliwą dyskusję, która
skończyła się dopiero późnym wie-

czorem. Ku uciesze zwłaszcza ko-
biecej części grupy zaplanowano
przed spektaklem czas na zakupy
w KDT oraz Złotych Tarasach. 
Młodzież spotkała się również z pol-
skim kompozytorem muzyki filmo-
wej - Mikołajem Stroińskim. Arty-
sta, wychowany w Zalesiu Górnym,
a mieszkający obecnie w Los Ange-
les, ma na swoim koncie wiele pro-
jektów muzycznych m.in. dla takich
amerykańskich stacji telewizyjnych
jak ABC, NBC czy FOX TV. Może
się również poszczycić skompono-
waniem oprawy muzycznej benefi-
su George'a Clooneya. Słuchającej
jego wykładu młodzieży podobały

się przykłady różnych filmowych
podkładów muzycznych oraz krót-
ka improwizacja fortepianowa. Ar-
tysta podzielił się ze słuchaczami
wieloma tajnikami z branży, pod-
kreślając przy tym, jak olbrzymie
znaczenie we współczesnym kom-
pozytorstwie odgrywają programy
komputerowe. 

Ostatni wspólny polsko-szwed-
zki wieczór upłynął przy tańcach,
pieczeniu kiełbasek i śpiewaniu przy
ognisku. Każdy z gości z partner-
skiej gminy otrzymał na pamiątkę
gadżety z logo miasta i obietnicę, że
już za rok będzie możliwość po-
nownie się zobaczyć. 

Po kilkuletnich wymianach grup sportowych z naszym szwedzkim part-
nerem przyszedł czas na wymianę doświadczeń w dziedzinie kultury.
Nazajutrz po odlocie z Polski chóru urzędników z Upplands Vasby przy-
była do Piaseczna młodzież ze szwedzkiego Ośrodka Kultury.

Młodzież szwedzka i polska podczas wycieczki po naszym regionie

Fot. Ł. Wyleziński

Fot. T. Pawlak

Vasbykoren w Piasecznie

Występy chóru ze Szwecji
W dniach 26-29 czerwca mieszkańcy Piaseczna mieli doskonałą okazję
zapoznać się z twórczością wokalną chóru Vasbykoren z partnerskiej
gminy Upplands Vasby ze Szwecji. W roli gospodarzy przyjmujących
gości w imieniu gminy Piaseczno wystąpił Chór Liturgiczny Parafii NMP
Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym.

Współpraca gminy Piaseczno
z partnerską gminą Upplands Vasby
trwa już od wielu lat i owocuje wy-
jazdami sportowo-kulturalnymi
młodzieży oraz wymianami uczniów
z piaseczyńskiego liceum. 

W tym roku, przy wsparciu fi-
nansowym władz gminy Piaseczno,
naszą gminę odwiedził amatorski
chór Vasbykoren, który tworzą
pracownicy urzędu miasta w za-
przyjaźnionym Upplands Vasby.
Opiekę nad wizytą gości roztoczyli
chórzyści z parafii w Zalesiu Dol-
nym, którzy przygotowali gościom
bardzo atrakcyjny program arty-
styczno-integracyjny. 

Na początek szwedzcy śpiewa-
cy, powitani przez władze gminy
Piaseczno, dali próbkę swoich
umiejętności podczas występu
w sali konferencyjnej Urzędu Mia-
sta. Usłyszeć można było zarówno
tradycyjne, ludowe utwory ze
Skandynawii, jak i bardziej nowo-
czesny repertuar, zakończony prze-
bojami ABBY. 

Chórzyści zostali obdarowani
przez władze Piaseczna gadżetami
z logo miasta i folderem informacyj-
nym w języku angielskim, a na ręce

dyrygenta Matsa Galnandera bur-
mistrz przekazał grafikę przedstawia-
jącą kościół św. Anny, w którym wie-
czorem tego samego dnia goście mie-
li zaplanowany swój drugi występ. 

Następnie Szwedzi udali się do
Warszawy na zwiedzanie Pałacu
w Wilanowie i spacer po Starym
Mieście. Wieczorem, przy ognisku,
polsko-szwedzka grupa integrowała
się przy pieczeniu kiełbasek i wspól-
nych śpiewach. W sobotę chór dał
koncert w amfiteatrze w Powsinie,
gdzie został nagrodzony gromkimi
brawami. Zaciekawionej widowni
Szwedzi pokazywali również kroki
ludowych tańców. 

Po spacerze w parku rozrywki
goście pojechali zwiedzić Konstan-
cin-Jeziornę. Byli bardzo zadowoleni
z możliwości zakupu na tamtejszym
targowisku truskawek i malin, któ-
rych smak niezwykle zachwalali.
Wieczorem zespół wystąpił w koście-
le św. Anny w Piasecznie, gdzie rów-
nież zebrał pochlebne opinie. Ostat-
ni koncert chóru Vasbykoren przy-
niósł jeszcze większe emocje, gdyż
miał miejsce podczas mszy świętej
w kościele w Zalesiu Dolnym. 

- Chór był zachwycony udzia-

łem w liturgii mszy. Jestem pewna,
że pobyt w Piasecznie będzie budził
u nich miłe wspomnienia - zapew-
niała Elżbieta Gorzkowska, główna
organizatorka wizyty. - Szwedzi za-
praszają nas do siebie za rok. Miło
będzie zaprezentować nasze wyko-
nania za granicą - powiedziała chó-
rzystka z Zalesia Dolnego. 

red.

Wspólne zajęcia teatralne w Ośrodku Kultury

Vasbykoren to chór amatorski dzia-
łający przy urzędzie gminy Upplands
Vasby. Jest to chór mieszany złożo-
ny z ok. 30 osób w średnim wieku,
pochodzących z Upplands Vasby
i okolic, zjednoczonych zamiłowa-
niem do śpiewu. Wszyscy członko-
wie chóru to radośni amatorzy, nie-
ustający w wysiłkach, aby śpiewać
profesjonalnie i razem dobrze się ba-
wić, a zarazem poszerzać swoją wie-
dzę muzyczną. Działalność chóru
jest silnie związana z życiem kultu-
ralnym w Upplands Vasby. Występy
organizowane są z okazji miejsco-
wych świąt i uroczystości, w kościo-
łach, galeriach, halach sportowych,
salach koncertowych oraz na powie-
trzu. Chór powstał w 1973 roku ja-
ko chór pracowników gminy. Od

1983 roku do dnia dzisiejszego chór
prowadzi dyrygent Mats Galnander.
Grupa prezentuje bardzo różnorod-
ny repertuar z zakresu muzyki: ludo-
wej, sakralnej, popularnej, jazzowej,
blues, gospel. 

Najważniejsze wydarzenia z histo-
rii chóru: 
- w 1994 roku koncerty jubile-
uszowe upamiętniające pierwsze
20 lat wspólnego śpiewania; 
- w 1995 roku chór brał udział
w koncercie z okazji 50. rocznicy Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych; 
- w 1996 roku Mats Gålnander
otrzymał nagrodę od gminy Up-
plands Väsby za pełne entuzjazmu
przewodzenie chórowi; 
- w 1998 roku chór otrzymał

stypendium od Upplands Väsby
za „zdumiewające postępy i bo-
gaty i profesjonalnie wykonywa-
ny repertuar”; 
- w 1998 roku chór został wy-
znaczony do wykonania, po raz
pierwszy, utworu napisanego spe-
cjalnie dla niego na największym
dorocznym spotkaniu chórów
w Szwecji; 
- w 2002 roku brał udział w ob-
chodach 50-lecia Upplands Väsby; 
- w 2003 roku występował ra-
zem z dwom innymi chórami pod-
czas mszy ze szwedzką muzyką
ludową; 
- w latach 1998-2005 chór brał
udział w kolejnych edycjach Festi-
walu Ludzi Europy odbywających
się w różnych krajach europejskich. 

Występ w Urzędzie Miasta i Gminy

Fot. T. Pawlak



Tematem przewodnim tygo-
dniowej wizyty była „Jakość pracy
w edukacji”. Uczestniczyli w niej
przedstawiciele Francji, Wielkiej
Brytanii, Hiszpanii, Estonii, Finlandii,
Norwegii, Szwecji, Niemiec i Polski. 
W trakcie bardzo pracowitego ty-
godnia oglądaliśmy szwedzkie szko-
ły, poznawaliśmy ich system eduka-
cji i prezentowaliśmy systemy edu-
kacji swoich krajów. 

Wspólne obserwacje, analiza,
dyskusje, wymiana doświadczeń ze
specjalistami z krajów Europy bar-
dzo wzbogaciły moją wiedzę
i utwierdziły mnie w przekonaniu,
że potrafimy zadbać o jakość naszej

pracy, że my, nauczyciele, jesteśmy
dobrze wykształceni i potrzebni
w europejskim społeczeństwie, cho-
ciaż czasem może nam się wyda-
wać, że jest inaczej. 

Potrafimy tworzyć dobre szkoły,
potrafimy dobrze wychowywać
i nauczać. 

Nie znalazłam w europejskich
systemach edukacji rzeczy, które
były dla mnie obce, nowe, nieosią-
galne bądź szokujące postępowo-
ścią. Może poza dwoma przypadka-
mi. Oczywiście pomijam możliwości
finansowe szkół, gdyż to nic nowe-
go. Po raz kolejny zachwyciło mnie
to, że dzieci w przedszkolach i szko-
łach wychodzą na dwór w każdą
pogodę. W szatniach uczniowie
i nauczyciele mają na stałe gumowe
buty i nieprzemakalne płaszcze.
Spacerują i bawią się w deszczu,
dzięki temu znacznie rzadziej się
przeziębiają. Poza tym w każdej
szwedzkiej szkole, do ostatniej klasy
gimnazjum, są trzy pracownie do
zajęć praktycznych: szwalnia, sto-
larnia i rodzaj kuchni, w której od-
bywają się zajęcia z przedmiotu
„home economy”, gdzie wszyscy,
niezależnie od płci, uczą się prowa-
dzenia domu. 

Jeżeli chodzi o korzyści płynące
z zajęć praktycznych, mogłabym
pisać długo, ale tylko wspomnę
o doskonaleniu sprawności manu-
alnej, wyobraźni przestrzennej, or-
ganizacji pracy, przewidywaniu,

stymulacji sensorycznej, budowa-
niu poczucia własnej wartości, sza-
cunku dla pracy itd. 

My tez kiedyś mieliśmy takie
pracownie. Co się z nimi stało? Mo-
że powinniśmy je przywrócić? 

Chciałabym serdecznie podzię-
kować panu Łukaszowi Wylezińskie-
mu, kierownikowi Biura Promocji
Gminy Piaseczno, za pomoc w przy-
gotowaniu do wizyty. Jako jedyna
przedstawicielka Polski czułam się
zobowiązana godnie reprezentować
nasz kraj, naszą gminę i moje przed-
szkole. Materiały promocyjne Pia-
seczna okazały się bardzo interesu-
jące i profesjonalne. Prezentacja,
którą przygotowałam we współpra-
cy z panem Łukaszem Wylezińskim
i z nauczycielkami przedszkola Świat
Bajek, szczególnie z panią Angeliką
Skurzyńską, zdobyła uznanie uczest-
ników wizyty i organizatorów,
a mnie dała poczucie wysokiej jako-
ści naszej pracy. 

Zachęcam nauczycieli i wszyst-
kich pracowników oświaty do udzia-
łu w wizytach studyjnych. Grant
przyznawany z środków unijnych
pokrywa w całości koszty wizyty. 

Informacje dostępne na stronie
Mazowieckiego Kuratorium Oświa-
ty lub Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji, www.frse.org.pl

Mirosława Słonecka
dyrektor ds. dydaktycznych

w Niepublicznym Przedszkolu
„Świat Bajek” w Piasecznie
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PIASECZYŃSKIEJ KAPELIADY
Piaseczno, plac Piłsudskiego, godz. 12.15

03.08.2008 Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP PŁOŚNICA
17.08.2008 Młodzieżowa Orkiestra Dęta PŁOŃSK

31.08.2008 Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta GRANDIOSO 
Koncerty poprowadzi Małgorzata Chmielewska

Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
OSP PŁOŚNICA 
dyrygent Jan Wiśniewski
Powstała w 1979 roku z inicjatywy
obecnego kapelmistrza Jana Wi-
śniewskiego. Osiągnięcia: koncerty
w Decinie w Czechach (Europejski
Festiwal Orkiestr Dętych 2000
i 2001); czołowe I miejsca w Wo-
jewódzkim Konkursie Orkiestr Dę-
tych województwa warmińsko-m-
azurskiego (od 1999), najwyższa
lokata w XVIII Regionalnym Prze-
glądzie Orkiestr Dętych OSP
w Ciechocinku (2006). 

Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta PŁOŃSK 
dyrygent Leszek Kalkowski 
Istnieje od 1979 r. Od 1997 r. dzia-
ła jako zespół młodzieżowy pod kie-
runkiem Leszka Kalkowskiego.
W styczniu 1999 r. skład orkiestry
został poszerzony o grupę chore-
ograficzną majoretek, kierowaną
przez Mariusza Pospieszyńskiego.
Sukcesy zespołu to m.in.: I miejsce
na VI Przeglądzie Warszawskich
i Mazowieckich Orkiestr Dętych
w Ursusie oraz III miejsce na I Wo-
jewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dę-
tych w Płocku (2002), Złota Lira -
„Sitta de Mosciano” Włochy
(2004), IV miejsce na Ogólnopol-
skim Festiwalu Orkiestr Dętych
w Inowrocławiu (2004). 

Radomska Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta GRANDIOSO 
dyrygent Marek Zdyb
Jedna z najlepszych młodzieżowych
orkiestr w Polsce. Powstała w 1978

roku z inicjatywy Stanisława Dę-
bowskiego. Działa przy Młodzieżo-
wym Domu Kultury w Radomiu,
skupia młodzież w wieku 10-25 lat
z Radomia i okolic. O wysokim po-
ziomie nauczania świadczy to, że
w gronie jej wychowanków są ab-
solwenci Akademii Muzycznych
oraz muzycy orkiestr symfonicznych
i wojskowych. 

W 1993 r. podczas Orchestra-
des Europeenes w Brive (Francja)
orkiestra została wpisana do Księgi
rekordów Guinnessa, współtwo-
rząc największą orkiestrę symfo-
niczną świata. Grandioso od wielu
lat zdobywa najwyższe oceny i tro-
fea za wykonanie musztry parad-
nej, której opracowaniem zajmuje
się Sławomir Dobrasiewicz. Wystę-

pom orkiestry dodaje wdzięku sek-
cja majoretek, werblistek i tambur-
majorek prowadzona przez Renatę
Maciejewską.

Od roku 1980 kierownikiem ar-
tystycznym i dyrygentem orkiestry
jest Zdzisław Włodarski - absolwent
Akademii Muzycznej w Warszawie.
Od 1996 r. kierownikiem organiza-
cyjnym i II dyrygentem jest Marek
Zdyb, prowadzący również sekcję
fletów. Grandioso jest muzyczną
wizytówką Radomia. Występowało
m.in. w Niemczech, Francji, Cze-
chach, Rosji i Łotwie, gdzie zawsze
spotykała się z życzliwym i żywioło-
wym przyjęciem publiczności, cze-
go dowodem są liczne nagrody
przez nią przyznane - najcenniejsze
w dorobku orkiestry. 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Wyszkowa podczas koncertu na skwerze
Kisiela 20 lipca 2008

KONKURS LITERACKI 
IV EDYCJI DOLINY KREATYWNEJ
Rusza kolejny konkurs w ramach IV edycji pro-
jektu stypendialnego TVP SA dla młodych arty-
stów „Dolina Kreatywna”. Od 11 lipca do 
29 sierpnia 2008 r. organizatorzy czekają na
prace z dziedziny literatury. Jury złożone
z uznanych pisarzy i znawców literatury po-
dzieli między najzdolniejszych młodych twór-
ców 15 tys. zł stypendium. Jedyne kryterium
zgłaszania się do konkursu to wiek - mogą
wziąć w nim udział osoby między 14. a 25. ro-

Konkurs jest adresowany za-
równo do doświadczonych twór-
ców z osiągnięciami, jak i tych,
którzy stawiają w literaturze swoje
pierwsze kroki. Można zgłaszać do
niego dowolne formy literackie:
wiersze, prozę, esej, dramaty, sce-
nariusze, a także komiksy (w ich
przypadku będzie oceniana jedynie
warstwa literacka). Przy ich ocenie
jury będzie się kierowało kryteria-
mi walorów artystycznych i inte-
lektualnych, oryginalności i ujęcia
tematu oraz warsztatu literackiego.
Pełny regulamin konkursu oraz do-
kumenty niezbędne do wzięcia
w nim udziału można pobrać ze
strony internetowej projektu:
www.dolinakreatywna.tvp.pl. 

Wypełniony formularz zgłosze-
niowy oraz prace konkursowe należy
wysyłać do 29 sierpnia 2008 r. na ad-
res dolina.kreatywna@waw.tvp.pl.
Osoby biorące udział w konkursie
mogą zgłaszać się do niego same
lub być zgłaszane przez szkoły,
uczelnie, domy kultury, fundacje,
pracownie, ale jedynie za zgodą
osoby zgłaszanej i po akceptacji for-
mularza zgłoszeniowego. 

Werdykt jury zostanie ogłoszony
podczas audycji finałowej „Dolina

Kreatywna, czyli czego szuka młoda
sztuka”, która zostanie wyemitowa-
na w październiku 2008 r. na ante-
nie TVP 2, a także w telewizji inte-
raktywnej iTVP. Audycję poprzedzą
krótkie felietony „Dolina Kreatywna
- co słychać?”, w których zostaną
przedstawione sylwetki finalistów. 

„Dolina Kreatywna” to cyklicz-
ny projekt stypendialny Telewizji
Polskiej SA skierowany do młodych
twórców (14-25 lat), który obejmu-
je 10 dziedzin sztuki, tj.: multime-
dia, fotografię, literaturę, taniec,
sztuki plastyczne, muzykę, teatr,
film, animację kultury oraz design.
Co miesiąc jest rozstrzygany konkurs
w jednej z tych dziedzin - jury złożo-
ne ze specjalistów w danej dziedzi-
nie dzieli między najzdolniejszych ich
zdaniem twórców 15 tys. zł stypen-
dium. Celem projektu jest wspiera-
nie młodych talentów i umożliwienie
im dalszego rozwoju artystycznego.
Laureaci są prezentowani na antenie
TVP 2 w emitowanej raz w miesią-
cu audycji „Dolina Kreatywna, czy-
li czego szuka młoda sztuka”.
Przedsięwzięciu towarzyszą liczne
dodatkowe inicjatywy i imprezy
kulturalne. Więcej informacji na
www.dolinakreatywna. tvp.pl. 

Wizyta studyjna w Szwecji

WYSOKA JAKOŚĆ PRACY 
W POLSKICH SZKOŁACH
W Unii Europejskiej nauczyciele stanowią bardzo ważną grupę zawodo-
wą. Można się było o tym przekonać podczas wizyty studyjnej dla kadr
zarządzających oświatą, która odbyła się w szwedzkiej gminie Bornholm. 

Z wizytą  w jednej ze szwdzkich szkół

Fot. Ł. Wyleziński
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KISIEL DLA PIASECZNA
NAGRODA im. STEFANA KISIELEWSKIEGO 
Kapituła nagrody im. Stefana Kisielewskiego zawiadamia o otwarciu
konkursu pod nazwą „Kisiel dla Piaseczna” w roku 2008.

Do konkursu mogą być zgłasza-
ne osoby pełnoletnie zamieszkałe
i działające na terenie gminy Pia-
seczno. Zgłoszenia do konkursu
wraz z uzasadnieniem powinny być
nadsyłane nie później niż do
7 września. 2008 r. na jeden z po-
danych adresów: 
1. „Co i jak”: e-mail: coijak@onet.eu
2. „Kurier Południowy”, ul. Ludowa
2, 05-500 Piaseczno, tel. /faks 0 22
756 97 39, e-mail: redakcja@ku-
rierpoludniowy.pl
3. „Nad Wisłą”, ul. Pijarska 34 pa-
wilon 5, 05-530 Góra Kalwaria, 
e-mail: redakcja@nadwisla.pl
4. „Gazeta Piaseczyńska” 05-500
Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok.
96, tel. 0 22 701 76 51, e-mail:
gazeta@piaseczno.eu 
5. Zbigniew Mucha, ul. Żeromskiego
29, 05-500 Piaseczno, tel. 0 22 756
20 32, e-mail: jamucha@o2. pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie
później niż do 12 września 2008 r.
Wręczenie nagrody laureatowi na-
stąpi w Piasecznie na skwerze Kisiela
27 września 2008 r. o godzinie 12. 

Kandydaci zgłaszani do konkur-
su muszą być indywidualnościami
w dowolnej dziadzinie, nonkonfor-
mistami i pasjonatami, „rajskimi
ptakami”, jak ich nazywał Stefan
Kisielewski - prowokatorami pozy-
tywnie zmieniającymi rzeczywi-
stość, wywołującymi polemiki i dys-
kusje, podejmującymi problematy-
kę ważną kulturowo, społecznie
i politycznie. Przy ocenie nadsyła-
nych na konkurs kandydatów kapi-
tuła kierować się będzie tymi wła-
śnie kryteriami. Spośród kandyda-
tów do nagrody „Kisiel dla Piasecz-
na” Kapituła nagradza jednego.
Laureat otrzymuje nagrodę w wy-
sokości co najmniej 2 tys. zł brutto

oraz dyplom. Decyzja Kapituły za-
pada większością co najmniej trzech
czwartych głosów. Kapituła ogłasza
swoją decyzję o przyznaniu nagro-
dy „Kisiel dla Piaseczna” niezwłocz-
nie po jej podjęciu w formie anonsu
prasowego zamieszczonego w tych
samych gazetach, w których kon-
kurs został ogłoszony. Laureat zo-
stanie zawiadomiony o przyznaniu
nagrody osobnym pismem zapra-
szającym jednocześnie na uroczy-
stość jej wręczenia i informującym
o dodatkowych przygotowaniach.
Kandydatów do nagrody mogą
zgłaszać osoby fizyczne, organiza-
cje społeczne i instytucje. 

W imieniu Kapituły Nagrody 
im. Stefana Kisielewskiego 

„Kisiel dla Piaseczna” 
przewodniczący Kapituły 

Zbigniew Mucha

Nowa książka o Piasecznie
27 czerwca ukazała się na rynku nowa książka o historii Piaseczna pod
tytułem „Drugie szkice z dziejów Piaseczna i okolic” autorstwa piase-
czyńskich historyków - Ewy i Włodzimierza Bagieńskich. 

W dniu ukazania się wydawnic-
twa, podczas akcji promocyjnej
w księgarni Bzyk, można było po-
rozmawiać z autorami o historii
Piaseczna i zdobyć pamiątkowy
wpis do książki. 

Książkę rozpoczynają szkice
o charakterze przekrojowym, w któ-
rych omówiono między innymi hi-
storię administracji i sądownictwa.
Po raz pierwszy została opracowana
kompletna lista burmistrzów Piasecz-
na z okresu XIX i XX wieku. Konty-
nuację stanowią teksty przyczynkar-
skie o Piasecznie i zarysy historii
miejscowości należących dziś do
gminy Piaseczno. W książce znajdu-
je się również rozdział poświęcony
genealogii rodzin piaseczyńskich. 

Szkice powstały na bazie mate-
riałów archiwalnych, dotąd niewy-
korzystywanych w publikacjach
(akta władz Piaseczna, hipoteka,
akta stanu cywilnego, dokumenta-
cja sądowa, akta starostwa powia-

towego w Grójcu) przechowywa-
nych w Oddziale Archiwum Pań-

stwowego m. st. Warszawy w Gro-
dzisku Mazowieckim. 

Państwo Bagieńscy w ramach akcji promocyjnej podpisywali książkę w księgarni „Bzyk“

Zebranie Związku Emerytów

Honorata Kucharska wybrana została na kolejną kadencję na przewod-
niczącą Związku Emerytów i Rencistów w Piasecznie. Na zdjęciu pani
Honorata odbiera dyplom oraz słowa uznania dla całego zarządu związ-
ku od burmistrza Józefa Zalewskiego.

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 19. ust. 6. ustawy z dnia 10 kwietnia

1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. nr 89, poz. 625, 
nr 104, poz 708, nr 158, poz 1123 i nr 170, poz 1217 oraz z 2007r.
nr 21, poz. 124, nr 52, poz. 343, nr 115, poz. 790 i nr 130 poz. 905)

wykłada się do publicznego wglądu

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla rejonu 

„Chyliczkowska” w Piasecznie
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają
prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłoże-
nia projektu założeń do publicznego wglądu, pisemnie bezpośrednio do
kancelarii na parterze UMiG Piaseczno lub drogą elektroniczną na adres:
donimirski@piaseczno.eu

Projekt w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej
Gminy Piaseczno a w wersji papierowej w pokoju nr 93 Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 w dni robocze w godz. 10-12 począw-
szy od dnia 21 lipca 2008r. przez kolejne 21 dni. 

FESTIWAL 
OTWARTE OGRODY 
Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego oraz
gmina Piaseczno mają zaszczyt zaprosić miesz-
kańców do wzięcia udziału w Otwartych Ogro-
dach. Festiwal ten odbędzie się w dniach 30-31
sierpnia na terenie Zalesia Dolnego, będącego
formą miasta-ogrodu. 

Formuła festiwalu sprawdziła
się w ostatnich latach m.in. w Pod-
kowie Leśnej, Milanówku, Komo-
rowie czy Brwinowie, gdzie w ra-
mach programu Europejskich Dni
Dziedzictwa przygotowano w spe-
cjalnie otwartych tego dnia ogro-
dach atrakcje dla zwiedzających je
gości. Również w Zalesiu Dolnym
chcemy pokazać piękno założeń
ogrodowych w trakcie zorganizo-
wanych kameralnych wydarzeń
kulturalnych, edukacyjnych i inte-
gracyjnych, prezentujących dzie-
dzictwo i tradycje naszego miasta-
-ogrodu. Najważniejszą częścią
programu będzie otwarcie prywat-
nych ogrodów z zabytkowymi do-
mami w tle, warsztatami lub pra-
cowniami artystycznymi na co
dzień niedostępnymi. Pomysł
otwarcia prywatnych ogrodów dla
wydarzeń artystycznych zrodził się
pod wpływem otwartych pracowni
w Paryżu i brytyjskiej tradycji dni
otwartych ogrodów. 

W programie pierwszego zale-
siańskiego festiwalu organizatorzy
zaplanowali zwiedzanie artystyczne-
go ogrodu Józefa Wilkonia - znane-
go w kraju i zagranicą rzeźbiarza,

malarza i ilustratora książek dla dzie-
ci. Zapowiedziano również warszta-
ty dla dzieci prowadzone przez sa-
mego artystę. Odbędzie się też ka-
meralny koncert w ogrodzie mu-
zycznym Marty Mularczyk i Krzysz-
tofa Chilimoniuka. Udostępniony
mieszkańcom zostanie ogród arty-
styczny Wiktora Nowotki i Piotra
Wolskiego. Nie zabraknie też wy-
staw malarskich na świeżym powie-
trzu oraz spotkań z artystami i spad-
kobiercami dorobku artystycznego.
Zapraszamy także na wykłady
o ochronie zabytków, architekturze
budynków i ogrodów Zalesia. 

Festiwal Otwarte Ogrody 2008
zainspirowany jest programem Eu-
ropejskiego Roku Dialogu Między-
kulturowego. Odbywa się w ra-
mach programu Rady Europy Euro-
pejskie Dni Dziedzictwa, których
celem jest otwieranie i promocja na
co dzień zamkniętych lub zapo-
mnianych wyjątkowych miejsc. 

Bliższe informacje na temat tego-
rocznego festiwalu znajdą się wkrótce
na stronach www.otwarte.webd.pl
oraz www.zalesie-dolne.pl 

Serdecznie zapraszamy!

Fot. T. Pawlak

Fot. T. Pawlak

Podczas festiwalu będzie można m. in podziwiać sztukę w miłej atmosferze
zalesiańskich ogrodów

Piaseczno

góruje 

w rankingach
W najnowszym numerze tygo-

dnika samorządowego „Wspólno-
ta” ukazał się ranking pisma oraz
naukowców z Uniwersytetu War-
szawskiego poświęcony najzamoż-
niejszym samorządom. Ranking
ten pokazuje efekt wieloletniej po-
lityki finansowej i inwestycyjnej,
jest również doskonałym wskaźni-
kiem kondycji samorządów. 

W kategorii „Najzamożniejsze
miasta powiatowe” Piaseczno za-
jęło II miejsce w skali całego kraju. 
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Moskiewski
chór dziecięcy

W dniach 19-22 lipca gościliśmy w Piasecznie Rosyjski Chór Dziecięcy
„Kamerton” z Domu Twórczości „Kuncewo” w Moskwie. Piętnastoosobo-
wy zespół dał w Piasecznie dwa niezapomniane niedzielne koncerty. Pierw-
szy odbył się o godz. 12.00 w kościele św. Anny, dwie godziny później chór
dał występ w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dol-
nym. Chór istnieje od 6 lat, w swoim repertuarze ma zarówno utwory dzie-
cięce, jak i rosyjskie pieśni narodowe.

Matysiak prowadzi

Reprezentujący barwy Piasecz-
na młody kierowca Maciej Maty-
siak wraz z pilotem Inez Adamską
12 lipca wygrali Rajd św. Krzyszto-
fa i zostali liderami Mistrzostw
Okręgu Warszawskiego z 16 pkt.
przewagi nad drugim zawodni-
kiem. Impreza była bardzo trudna.
Szutrowa nawierzchnia i ciężkie
warunki pogodowe spowodowały,
ze bardzo dużo załóg miało kłopo-
ty techniczne i wypadło z trasy.
Załoga z Piaseczna pojechała czy-

sto i mądrze taktycznie, nie forsu-
jąc tempa, co zaowocowało wy-
graną w klasie i bardzo wysokim
jak na nawierzchnię szutrową
6. miejscem w klasyfikacji general-
nej. Jak przyznaje Maciej Maty-
siak, na sukces wpłynęło znakomi-
te przygotowanie samochodu oraz
spora liczba godzin treningu na
luźnej nawierzchni. 

Wyniki można znaleźć na stro-
nie www.ak-polski.org.pl w za-
kładce Rajd św Krzysztofa.

Ośrodek Kultury w Piasecznie
serdecznie dziękuje      

za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu IX Piaseczyńskich Teatraliów Sobótkowych
1. Pracownikom Wydziału Utrzy-
mania Terenów Publicznych Urzędu
Gminy w Piasecznie;
2. 299. Szczepowi Drużyn Harcer-
skich i Wędrowniczych (Albertowi Za-
palskiemu, Kamilowi Gajewskiemu,
Tomaszowi Dudkowi, Adrianowi Smy-
czyńskiemu, Rafałowi Fabisiakowi,
Przemkowi Fabisiakowi, Mariannie To-
maszewskiej, Rafałowi Kucharskiemu,
Marlenie Stępniak, Beacie Zawadzkiej,
Ewelinie Gajewskiej, Rafałowi Lacho-
wi, Michałowi Walczakowi, Ignacemu
Tyszce, Stanisławowi Tyszce);
3. Panu Mirosławowi Kucharskie-
mu i Akademii Piaseczno - Ośrod-
kowi „Akademii Nauki”;

4. Pracownikom Straży Miejskiej
w Piasecznie;
5. Pracownikom Wydziału Utrzy-
mania Mienia Komunalnego Urzę-
du Gminy w Piasecznie;
6. Komendzie Powiatowej Policji
w Piasecznie;
7. Panu Pawłowi Kozłowskiemu,
dyrektorowi ZSR w Piasecznie;
8. Panu Staroście Janowi Dąbkowi; 
9. Pracownikom Biura Promocji
i Informacji Gminy Piaseczno;
10. Panu Arkadiuszowi Czapskiemu
- sekretarzowi Urzędu Gminy
w Piasecznie;
11. Pracownikom firmy Legro;
12. Panu Marianowi Wrotkowi;

13. Panu Darkowi Parolowi;
14.Panu Grzegorzowi Szestowic-
kiemu i pracownikom pensjonatu
U Joanny;
15. Księdzu Proboszczowi Dariuszo-
wi Gasowi;
16. Harcerzom Hufca ZHP Piaseczno;
17. Teatrowi Dialogu Kultur
„Zoom”;
18. Teatrowi M.I.N;
19. Teatrowi Horrorek;
20. Teatrowi Nic Ponad;
21. Teatrowi Projekt 72;
22. Michałowi Lasocikowi;
23. Karolinie Hofman;
24. Rodzicom dzieci występujących
podczas Teatraliów.

Monomania 2008
W dniach 18-20 lipca na terenie gminy Piaseczno odbyła się pierwsza
z trzech największych imprez monocyklowych zaplanowanych na bieżą-
cy rok - Monomania 2008. Pasjonaci rowerków jednokołowych zjechali
się z całej Polski do Zalesia Górnego, gdzie na co dzień trenuje Mono-
Bajka - sekcja Klubu Sportowego „Hubertus”. W zjeździe udział wzięli
również goście z Francji. 

Pierwszy dzień imprezy polegał
na integracji zawodników i wspól-
nych przygotowaniach do zawo-
dów zaplanowanych na sobotę.
Z racji, że pojawiła się ścisła czołów-
ka monocyklistów wyspecjalizowa-
nych w trialu, następny dzień zapo-
wiadał się doskonale. 

Pierwszym punktem sobotnich
zmagań były zawody w trialu mono-
cyklowym. Przygotowane zostały 
43 sekcje o różnym poziomie za-
awansowania. Najtrudniejsze pole-
gały na skokach na wysokość sied-
miu drewnianych palet i przejeżdża-
niu trzymetrowych wąskich rurek na
wysokościach ok. jednego metra.
Najlepszy okazał się Jacek Lubiński
z Leszna, który pokonał 41 sekcji.
Doskonałe trzecie miejsce wywalczył
Wojtek Grelak z Zalesia Górnego,
który bezbłędnie pokonał 36 sekcji. 

Następną dyscypliną była jazda
terenowa na czas. W zalesiańskim
lesie zostały ustalone dwa odcinki
z dodatkowymi skoczniami i bardzo
stromymi zjazdami. Najlepszy oka-
zał się Francuz Hervea Aurelien,
który minimalnie wyprzedził Kamila
Pawełczaka z Otwocka. Zawody
odbyły się we wspaniałej atmosfe-
rze i przy mocnym dopingu dla za-
wodników zmagających się z bar-
dzo trudnymi zjazdami. 

Pod koniec dnia impreza wróciło
na boisko Hubertusa, gdzie przy
świetnej muzyce odbyła się sesja 
streetowa, czyli niezliczone ilości
trików, które można wykonać na
monocyklu. 

Ostatniego dnia Monomanii zo-
stały rozegrane dwie dyscypliny:
skok w dal i skok wzwyż. W obydwu

przypadkach padły nowe rekordy
Polski. Skok wzwyż został zdomino-
wany przez zawodników MonoBajki.
Drugie miejsce przypadło Pawłowi
Szczycińskiemu, który wskoczył na
79 cm, a pierwsze miejsce zajął Woj-
tek Grelak, który złamał barierę 
80 cm, wskakując na wysokość 
82 cm. W skoku w dal najlepszy wy-
nik uzyskał Przemysław Chrobak
z Bielska-Białej, który po długiej wal-
ce z Pawłem Szczycińskim (obydwaj
skoczyli 190 cm, co już było nowym
rekordem Polski) uzyskał wynik 

195 cm. Była to ostatnia dyscyplina
zaplanowana na Monomanię, po
czym wszyscy udali się do Warszawy,
aby pozwiedzać i objeździć na mono-
cyklach wiele ciekawych miejsc. 

Imprezę trzeba uznać za bardzo
udaną, każdy z zawodników mógł
spróbować czegoś nowego, a at-
mosfera wzajemnego dopingu
sprawiła, że wielu osiągnęło wyniki
zdecydowanie przekraczające ich
własne oczekiwania. Wraz z koń-
cem imprezy rozpoczęto odliczanie
do kolejnej edycji Monomanii. 

Open Hard Core Fest

Już po raz VII odbył się w Piasecznie Open Hard Core Festival - między-
narodowy festiwal organizowany pod hasłem „Muzyka przeciwko narkoty-
kom”. W sobotę 19 lipca Park Miejski stał się centrum muzyki hardcore. Na
scenie wystąpiły zespoły z całego świata, m.in. USA, Brazylii, Niemiec i Fran-
cji. Uczestników przybyłych posłuchać ostrej muzyki nie przestraszyła nawet
burza. Bawili się pod sceną doskonale, tańcząc pogo do upadłego.

Fot. Ł. Wyleziński

Fot. Mateusz Senko

Fot. M.Walczak

Na torze przeszkód trzeba było wykazać się dużą równowagą

Fot. O. Kosińska

KOMUNIKAT
Inforumjemy, że 

w terminie  
od 1 do 24 sierpnia 2008

nastąpi przerwa techniczna w
obiekcie GOSiR-u.

W tym okresie 
hala sportowa i pływalnia 

będą nieczynne

Z Brazylii do Piaseczna
W piątek 25 lipca o godz. 19.00 w Domu Parafialnym przy Kościele Św.

Anny w Piasecznie wystąpi polonijny Zespół Folklorystyczny „Wesoły
Dom” z odległej Brazylii. Gości zaprosiła do Piaseczna Powiatowa Izba Rol-
nicza, która nawiązała współpracę ze Związkiem Kultury Polsko-Brazyli-
jskiej. Po występach w Piasecznie grupa uda się na tournee po Polsce, wy-
stąpią m.in. na Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie, w Łazienkach
Królewskich w Warszawie oraz na Pomorzu.


