37. sesja
Rady Miejskiej
odbędzie się
8 lipca 2009
o godz. 14:00
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno,
ul. Kościuszki 5
Informacji urzędowych
z gminy Piaseczno
należy szukać:
● w „Gazecie Piaseczyńskiej”
● na www.piaseczno.eu
● w prasie lokalnej i telewizji

internetowej
● na tablicach ogłoszeń
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Teatralia Sobótkowe

●
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3,5

19 czerwca /piątek/
godz. 20.30 - scena w parku miejskim - koncert Michała Rudasia
z zespołem
godz. 21.30 - plener w parku miejskim - Kijowski Teatr Uliczny „Marzenia albo karnawał”
godz. 22.30 - parking przy Urzędzie Gminy - Teatr Nic Ponad
i M.I.N. - „Zabawa sznurkami”
20 czerwca /sobota/
godz. 20.30 - scena w parku miejskim - koncert zespołu White Garden
godz. 21.30 - plener w parku - formacje jazz - KS Grawitacja
godz. 22.00 - scena w parku miej-

Teatralia Sobótkowe

fot. D. Król

Już w najbliższy weekend zapraszamy gorąco na trzydniowe święto teatru w Piasecznie. Od 19 do 21 czerwca podczas Piaseczyńskich Teatraliów Sobótkowych zaprezentują
się teatry lokalne i zagraniczne, ponadto
każdego wieczoru czas umilą koncerty muzyki folkowej. Nie zabraknie też tradycyjnego obrzędu nocy świętojańskiej.
Program Teatraliów:

Rozwój komunikacji

●

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

skim - Teatr Nic Ponad - „Anegdoty o Aniołach”
godz. 22.30 - plener w parku - Teatr Formy - „Babel”
21 czerwca /niedziela/
godz. 12.30 - ogródek parafii św.
Anny - Rob Flaming Show
godz. 16.00 - scena w parku miejskim - Scena Dziecięca - „Teatralia
dla najmłodszych”
godz. 20.30 - scena w parku miejskim
- koncert Kapeli Drewutnia - cz. 1
godz. 21.00 - plener w parku miejskim - Obrzęd Nocy Świętojańskiej
godz. 21.30 - scena w parku miejskim
- koncert Kapeli Drewutnia - cz. 2
więcej str. 4

Wokalista znany jest z popularnych programów telewizyjnych „Jaka to melodia”, „Moja krew”
oraz „Taniec z gwiazdami”, w którym aktualnie śpiewa pod batutą Tomka Szymusia. Pochodzący z Piaseczna i stawiający swoje pierwsze kroki w piaseczyńskim Ośrodku Kultury artysta
wydał w maju tego roku debiutancką płytę „Shuruvath”, inspirowaną kulturą Indii

s. 4,5

Nowe szkoły i przedszkola
●

s. 6

Tożsamość Piaseczna
Burmistrz czyta dzieciom
●

s. 7

Zawodowy Mistrz Świata
z Piaseczna
● s. 8

Aby uatrakcyjnić obchody 580. rocznicy otrzymania
praw miejskich, gmina Piaseczno organizuje otwarty
konkurs fotograficzny pod nazwą „Tożsamość Piaseczna - miejsca, wydarzenia”. Zdjęcia najpiękniejszych
miejsc i najważniejszych wydarzeń mają upowszechnić
pozytywny wizerunek gminy, promując jednocześnie
lokalnych artystów i pasjonatów fotografii.
Ogłoszenie konkursu nastąpiło
31 maja podczas pikniku w parku
miejskim. Przez całe wakacje, aż do
4 września br., można nadsyłać na
płycie CD prace, zaś ogłoszenie wyników nastąpi 13 września w trakcie
Jarmarku Piaseczyńskiego, stanowiącego kulminację obchodów
580-lecia miasta.
Konkurs ma zachęcić i zmotywować mieszkańców do odkrywania
i uwieczniania na fotografiach swo-

jej gminy. Uczestniczyć może w nim
każdy, zarówno amator, jak i profesjonalista. Zapraszamy więc mieszkańców do poszukiwania uroków
gminy, ładnych krajobrazów, zabytków, chwytania unikalnych momentów, gry świateł i cieni. W tym celu
przygotowaliśmy kategorię - miejsca. Zachęcamy więc do spacerów
z aparatem po Chojnowskim Parku
Krajobrazowym, Górkach Szymona
czy miejskich uliczkach.

Liczyć się będzie również umiejętność dokumentowania wydarzeń
sportowych, kulturalnych, społecznych czy politycznych. Dla amatorów
fotografii reportażowej proponujemy
więc drugą kategorię - wydarzenia.
Do komisji konkursowej zaproszony został Cezary Pióro - fotograf
przyrody mający na swoim koncie
wiele prestiżowych wystaw i nagród.
Czekamy też na potwierdzenie ze
Związku Polskich Artystów Fotografików udziału ich reprezentanta
w jury. Prace oceniać będą również
przedstawiciele Biura Promocji i Informacji, Ośrodka Kultury w Piasecznie oraz pomysłodawcy konkursu
- Piotr Kalbarczyk i Sylwia Kubacz,
czyli twórcy projektu Rebelia Sztuki.
Dla laureatów przewidziano
atrakcyjne nagrody. Na zwycięzców

czekają dwie lustrzanki cyfrowe
ufundowane przez Urząd Miasta
i Gminy Piaseczno oraz semestralny
kurs języka angielskiego w szkole językowej SPOT. Nagrodzone i wyróżnione prace będą wyeksponowane w centrum miasta oraz wykorzystywane w publikacjach promocyjnych gminy. Planowana jest wystawa pokonkursowa wszystkich nagrodzonych prac.
Specjalnie na potrzeby konkursu uruchomiona została w ramach miejskiego serwisu strona
www.tozsamosc.piaseczno.eu,
zawierająca przydatne informacje, regulamin konkursu oraz galerię, w której prezentować będziemy nadesłane prace.
Biuro Promocji i Informacji
Gminy Piaseczno
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Sprawozdanie z 35. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
Rada upoważniła burmistrza do
zaciągnięcia zobowiązań związanych z programem „Zwiększenie
walorów turystycznych Piaseczna
poprzez budowę hotelu trzygwiazdkowego w Piasecznie, rewitalizację taboru Piaseczyńskiej Kolejki Wąskotorowej oraz promocję
turystyczną regionu”. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-gospodarcza Piaseczna i okolic
oraz ochrona i waloryzacja zabytków Piaseczna poprzez budowę
hotelu oraz modernizację taboru
kolejowego Piaseczyńskiej Kolejki
Wąskotorowej. Projekt zakłada
również promocję oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez odnowienie i uzupełnienie urządzeń
i wyposażenia rekreacyjnego na terenie Górek Szymona (ławki, pomosty, tablice informacyjne, urządzenia rekreacyjne, oznakowanie),
odnowienie oraz uzupełnienie
oznakowania szlaków rowerowych
w mieście oraz stworzenie Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej, a także promocję wszelkich działań w formie drukowanych
materiałów reklamowych. W ramach projektu planowana jest także organizacja sympozjum na temat możliwości wykorzystania walorów naturalnych i kulturowych
Mazowsza. Szacunkowy koszt wykonania zadań gminy wynosi 265
tys. zł netto (323 tys. zł brutto). Poziom dofinansowania w ramach tego działania wynosi 60 proc. kosz-

tów netto. W związku z powyższym
wymagana była zgoda Rady Miejskiej na zaciągnięcie zobowiązania
finansowego na lata 2010-15.
Po rozstrzygnięciu przetargów
nieograniczonych koszt remontów
dróg okazał się niższy, niż pierwotnie planowano. W związku z tym
radni zmniejszyli wydatki o prawie
92 tys. zł na zadaniach:
- ul. Dobrych Sąsiadów w Antoninowie - wykonanie podbudowy
z tłucznia,
- ul. Ustronie w Mieszkowie - wykonanie podbudowy z tłucznia,
- ul. Orzechowa w Robercinie - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie,
- ul. Jeżynowa w Woli Gołkowskiej
- wykonanie nakładki asfaltowej na
istniejącej podbudowie,
- ul. Płaczącej Wierzby w Woli
Gołkowskiej - wykonanie odwodnienia drogi.
Zaoszczędzone środki przeznaczone zostały na:
- ul. Jemioły w Woli Gołkowskiej
- wykonanie nakładki asfaltowej na
istniejącej podbudowie,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Woli Gołkowskiej,
- remont świetlicy wiejskiej w Robercinie (remont wewnątrz budynku, w tym na wymianę drzwi wewnętrznych, instalacji elektrycznej
z osprzętem, remont posadzki
i ogrzewania).
W związku z otrzymaniem darowizny od Rolniczej Spółdzielni Pro-

dukcyjnej w Złotokłosie Rada
zwiększyła dochody i wydatki
o kwotę 140 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Złotokłos oraz na wyposażenie strażnicy.
W związku z dotacją z Krajowego Biura Wyborczego radni
zwiększyli dochody i wydatki gminy. Uzyskane środki, prawie
40 tys. zł - przeznaczone zostaną
na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
Rada przeznaczyła 6 tys. zł na
sfinansowanie dwóch stypendiów
twórczych w drugim półroczu 2009.
Wojewoda Mazowiecki zwiększył
dotację dla gminy Piaseczno przeznaczoną na pomoc społeczną.
Radni zwiększyli w związku z tym
dochody i wydatki o 22 tys. zł.
Środki te przeznaczone zostaną na
wypłatę dodatków w wysokości
250 zł miesięcznie dla pracownika
socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku
w roku 2009.
Rada zwiększyła o 55 tys. zł wydatki gminy. Zostaną one przeznaczone na:
- rozbudowę przedszkola w Głoskowie z dwu- na czterooddziałowe,
- budowę dwustanowiskowego garażu dla OSP Złotokłos oraz adaptację dotychczasowego garażu na
świetlicę.Zdecydowano o udzieleniu
pomocy finansowej w wysokości

5 tys. zł dla gminy Kamień Pomorski
na budowę lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze przy ulicy
Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim.
Radni wyrazili zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w budżecie gminy na rok 2010.
Wysokość środków przypadających
na każde sołectwo wyliczona zostanie proporcjonalnie do liczby mieszkańców sołectwa. Wydatkowane
przez gminę kwoty podlegają zwrotowi z budżetu państwa w formie
dotacji celowej w wysokości od 10
do 30 proc.
Ustanowione zostały stypendia
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla
których organem prowadzącym
jest gmina Piaseczno. Stypendia
przyznawane są laureatom konkursów przedmiotowych:
- na szczeblu międzynarodowym
w wysokości 1000 zł miesięcznie,
- na szczeblu krajowym w wysokości od 800 do 900 zł miesięcznie,
- na szczeblu wojewódzkim
w wysokości od 500 do 700 zł
miesięcznie.
Rada podjęła uchwałę o zmianie
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez
gminę Piaseczno w 2009 roku.

łożonej w Piasecznie przy ul. Malachitowej, zabudowanej budynkiem
mieszkalnym na rzecz użytkownika
wieczystego,
- oddanie w trybie bezprzetargowym w najem na rzecz dotychczasowego najemcy Polskiej Telefonii
Cyfrowej Sp. z o.o. na okres 10 lat
części nieruchomości, położonej
w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5,
w celu wykorzystania części powierzchni dachu budynku Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno na
urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej.
Rada wprowadziła obowiązek
stosowania na pojazdach zarejestrowanych w gminie Piaseczno
użytkowanych jako taksówki osobowe dodatkowych oznaczeń. Za
ich wydanie organ udzielający licencji na transport drogowy taksówką
pobierać będzie opłaty wynikające
z kalkulacji kosztów wykonania poszczególnych elementów.
Wprowadzone zostały zmiany
w statucie gminy Piaseczno.
Radny Michał Szweycer został
odwołany ze składu komisji ochrony
środowiska i ładu przestrzennego.
Na jego miejsce powołana została
radna Dorota Wysocka-Jońska.
Ostatnią uchwałą radni przyjęli
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Piaseczna na lata 2007-13.

Radni wyrazili zgodę na:
- sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki, o pow. 403 m kw., po-

Protokoły z sesji Rady Miejskiej
dostępne są na stronie
www.bip.piaseczno.eu

Sprawozdanie z pracy burmistrza
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 29 kwietnia do 20 maja 2009 r.
Burmistrz zatwierdził
przetargi na:
Z wykonanie robót odwodnieniowych na terenie wsi Złotokłos,
Henryków Urocze, Słoneczna,
Leszczynowa, Różana, Żabia, Staszica. Wykonawca firma Hydrotechniczno-Budowlana „Hydrodom”
z Tarnowa, za cenę 193 971 zł brutto;
Z opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wielobranżowych na rozbudowę, przebudowę
i ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Sarenki 20 w Zalesiu Górnym. Wykonawca firma
Marbud-Inwest
Projektowanie
i Realizacja Inwestycji sp. jawna
z Warszawy, za cenę 277 550 zł;
Z budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Jazgarzewie i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 20 KVA.
Wykonawca firma Mabau Polska
Sp. z o.o. z Szymanowa, za cenę
667 570 zł;
Z oznakowanie pionowe i poziome
oraz budowa progów zwalniających
na drogach lokalnych i gminnych na
terenie gminy Piaseczno. Wykonawca firma MP-Projekt Paweł Kurowski z Warszawy;

Z wykonanie nakładki bitumicznej
na ul. Szmaragdowych Żuków, ul.
Sinych Mgieł oraz na ul. Słonecznej w Zalesiu Górnym. Wykonawca firma Eureka Budownictwo Daria Dąbrowska z Warszawy, za cenę 534 923 zł;
Z wykonanie
wielobranżowego
projektu budowlanego i wykonawczego ulicy Ptaków Leśnych na odcinku od ul. Asfaltowej do ul. Granicznej w Żabieńcu i od ul. Granicznej do granicy gminy w Jastrzębiu
o dł. 2 860 mb. Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kombudex” Sp. z o. o. z Siedlec, za cenę 237 819,48 zł;
Z opracowanie koncepcji kanalizacji
grawitacyjno-tłocznej na nieskanalizowanym obszarze rejonu III, analiza ilości dopływających ścieków do
istniejącej oczyszczalni Głosków
i dobór parametrów pomp dla zbiorczej przepompowni. Wykonawca
Przedsiębiorstwo
Projektowania
i Realizacji Inwestycji Komunalnych
INKOM Sp. z o.o. z Białegostoku, za
cenę 140 300,00 zł;
Z przebudowę ulicy Staropolskiej
w Piasecznie. Wykonawca firma
Budownictwo Drogowe „Jarpol” SA

z Warszawy, za cenę 89 788,34 zł;
Z wykonanie opracowań geodezyjnych dla potrzeb gminy Piaseczno.
Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowe
Geodezyjno-Projektowe
„Geo-Żuk” Warszawa;
Z szacowanie nieruchomości dla
potrzeb gminy Piaseczno. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowe
EKO Jerzy Brzozowski z Sękocina
Starego;
Z wykonanie podbudowy tłuczniowej w Zalesiu Dolnym. Wykonawca
Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowe EWBUD z Działek Suskowolskich, za cenę 191 347,24 zł;
Z wykonanie robót związanych
z budową gimnazjum przy Szkole
Podstawowej w Gołkowie przy ul.
Głównej 50 - budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią i skocznią
w dal oraz oświetlenie boiska. Wykonawca PPU Zambet SA z Pułtuska, za cenę 1 159 520,35 zł.
Burmistrz ogłosił
przetargi na:
Z przebudowę ul. Bukowej w Zalesiu Dolnym na odcinku od ul. Granicznej do alei Kasztanów;
Z wykonanie nawierzchni ul. Wenus w Józefosławiu - II etap;
Z dostawę sprzętu multimedialnego
dla potrzeb UMIG Piaseczno;
Z sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Józefosław;
Z organizację letniego wypoczynku
dla dzieci i młodzieży ze szkół z te-

renu gminy Piaseczno.
Burmistrz unieważnił
przetargi na:
Z organizację letniego wypoczynku
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Piaseczno, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
Z wykonanie nakładki bitumicznej
na ul. Południowej w Głoskowie,
gdyż cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi
sprawami, m.in. odbyły się
następujące
spotkania
i wydarzenia z udziałem
burmistrza:
3 maja - uroczystości obchodów 3 Maja;
6 maja - zakończenie konkursu matematycznego „Kwadrat” dla
uczniów gimnazjów z gminy Piaseczno;
7 maja - otwarcie nowego oddziału
Deutsche Bank w Piasecznie;
8 maja - podpisanie listu intencyjnego pomiędzy samorządami gminnymi a starostwem w sprawie opracowania koncepcji i połączeń kolejowych na trasie siekierkowskiej i na
trasie warszawsko-radomskiej;
9 maja - obchody Dnia Strażaka
w Chojnowie;
10 maja - festyn wiejski w Chylicach oraz inauguracja IX Piaseczyń-

skiej Wiosny Muzycznej;
11 maja - spotkanie z dyrektorem
Mazowieckiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych oraz przedstawicielami gminy Ursynów i powiatu
piaseczyńskiego nt. opracowania
koncepcji przebudowy Kanału Piaseczyńskiego i Jeziorki;
14 maja - polsko-tureckie Forum
Gospodarcze zorganizowane z okazji
oficjalnej wizyty premiera Turcji
w Polsce;
15 maja - spotkanie z dyrektorem
Zarządu Transportu Miejskiego nt.
uruchomienia stałego połączenia
autobusowego Józefosławia i Julianowa z Warszawą oraz opracowania połączeń autobusowych ze Złotokłosu do Piaseczna oraz z Bobrowca i Julianowa do Dworca PKP
w Piasecznie;
17 maja - otwarcie i zakończenie
maratonu kolarskiego Mazovia
MTB Maraton Piaseczno 2009.
Burmistrz na bieżąco rozpatruje
wnioski o rozłożenie na raty czynszów dzierżawnych i przedłużenie
umów dzierżaw oraz wnioski
osób fizycznych, podmiotów gospodarczych o umorzenie lub rozłożenie na raty należności podatkowych, pozwolenia na sprzedaż
alkoholu itp.
Burmistrz przyjmuje
interesantów w każdy
poniedziałek po uprzednim
umówieniu spotkania.
tel. 0 22 701 75 88
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Wizyta studyjna
W ramach IX posiedzenia podkomitetu monitorującego ds. środowiska przedstawiciele urzędów marszałkowskich i ministerstw odbyli wizytę studyjną w Piasecznie, podczas której przybliżone zostały im cele, założenia i spodziewane
efekty wdrożenia „Programu gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
Jednym z głównych zadań podkomitetu jest monitorowanie wdrażania polityki w zakresie środowiska
w przekroju poszczególnych programów operacyjnych realizowanych
w ramach Narodowego Planu Rozwoju. Członkowie podkomitetu zajmują się projektami do 20 mln euro
realizowanymi z funduszy unijnych
w latach 2007-2013, i zależy im,
aby z bliska przyjrzeć się służącym
poprawie stanu środowiska inwestycjom, będącym w trakcie realizacji.
Podczas wizyty w Urzędzie Miasta zaprezentowane zostały przez

Inżyniera Kontraktu najważniejsze
dane dotyczące realizowanego
przez gminę Piaseczno projektu, dofinansowanego z Funduszu Spójności. Następnie członkowie podkomitetu zwiedzili miejską oczyszczalnię
ścieków rozbudowywaną w ramach
tego projektu. Szczególne zainteresowanie wśród gości wzbudził punkt
przetwarzania osadów ściekowych.
Projekt ten, współfinansowany
przez Unię Europejską,
przyczynia się do zmniejszenia
różnic społeczno-gospodarczych
pomiędzy obywatelami Unii.

UNIJNA „KASA”
NA PIASECZYŃSKIE DROGI
W końcu kwietnia Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listy rankingowe
projektów składanych w ramach działania
3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego (RPO WM)
dotyczących infrastruktury drogowej.
W ramach tego działania, dotyczącego dróg gminnych i powiatowych, jesienią ubiegłego roku samorządy z terenu województwa
mazowieckiego złożyły 598 wniosków. W celu wyłonienia najlepszych projektów przeprowadzono
ich szczegółową analizę formalną
i merytoryczną, biorąc pod uwagę
ponadlokalny charakter inwestycji
i nowoczesność wszelkich rozwiązań towarzyszących, związanych
z bezpieczeństwem użytkowania
tych dróg przez ich użytkowników
zmotoryzowanych i pieszych,
ochroną środowiska i turystyką.
Spośród 598 złożonych projektów wybrano 329 najlepszych, w tym
251 gminnych i 78 powiatowych.
Wśród najlepszych projektów
gminnych znalazły się aż cztery
projekty złożone przez gminę Piaseczno, co oznacza 100-proc.
sukces, ponieważ były to jednocześnie wszystkie złożone przez
gminę projekty.
Dofinansowanie z funduszy europejskich uzyskała budowa następujących dróg gminnych:
1. budowa al. Kalin na odcinku od
ul. Topolowej do ul. 1 Maja,
2. przebudowa ul. Sękocińskiej na
odcinku od ul. Mleczarskiej do
łącznika pomiędzy ul. Sekścińską
a ul. Syrenki,
3. budowa al. Pokoju w Zalesiu
Dolnym na odcinku od ul. Pod Bateriami do ul. Wilanowskiej,
4. przebudowa ul. Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym.
Łącznie, na ww. inwestycje drogowe gmina otrzyma dotacje
w wysokości ponad 7 mln zł.

Aplikacje złożone przez Urząd
Miasta i Gminy należały do najlepszych w województwie, co odzwierciedlają ich pozycje na liście
rankingowej: odpowiednio 31.,36.,
90. i 159. spośród 251 wszystkich
gminnych projektów województwa
mazowieckiego.
Piaseczno znalazło się na liście
najbardziej skutecznych gmin w pozyskiwaniu dotacji unijnych na drogi, jako jedna z pięciu gmin o tak
dużej skuteczności składanych
przez siebie projektów.
Spośród 279 gmin województwa mazowieckiego największą liczbę dotacji na projekty drogowe
uzyskały następujące gminy: Troszyn (sześć dotacji, ale niskie kwotowo) oraz Piaseczno, Sterdyń,
Płońsk i Bielsk (po cztery dotacje).
Warto także dodać, że starostwo piaseczyńskie też składało
aplikacje na dotacje na infrastrukturę dla dróg powiatowych i spośród
sześciu swoich projektów uzyskało
dofinansowanie na dwa z nich na
kwotę 11 mln zł, tj. na:
1. przebudowę ciągu dróg powiatowych Piaseczno - Jazgarzew - Jesówka wraz z przebudową mostu
na Jeziorce,
2. przebudowę ul. Millenium
w Głoskowie.
W sumie więc w tym rozdaniu
dotacji unijnych na infrastrukturę
drogową z RPO WM na terenie
gminy Piaseczno aż sześć dróg uzyska dofinansowanie (pozostałe gminy powiatu piaseczyńskiego nie
uzyskały dotacji na swoje drogi).
Janusz Bielicki
Biuro Rozwoju Gminy
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739 to nowa linia podmiejska, którą Zarząd Transportu Miejskiego
we współpracy z gminą Piaseczno uruchamia od września na trasie
Metro Wilanowska - Józefosław.
fot. T. Pawlak
Dokładna trasa: Metro Wilanowska - Puławska - Geodetów Wilanowska - Kameralna - Julianów. W godzinach szczytu autobusy będą podjeżdżały na przystanki co 20 minut. Poza szczytem
będą kursowały co mniej więcej
30 minut, a w dni wolne od pracy
co 40 minut.
Linia będzie dofinansowywana
przez władze gminy Piaseczno. Piaseczyńscy radni zarezerwowali już
na ten cel środki w budżecie. Władze gminy przebudowały też infrastrukturę na potrzeby komunikacji,
zmodernizowana została pętla autobusowa na osiedlu Julianów. Do
uruchomienia nowej linii potrzebne
będzie jeszcze zdjęcie progów
zwalniających na ul. Geodetów.
Osiedle Józefosław i jego najbliższe okolice zamieszkuje w tej
chwili ok. 10 tys. mieszkańców.
Uruchomienie nowej linii zgodnie
z postulatami zgłaszanymi przez pasażerów i mieszkańców Piaseczna
pozwoli na odciążenie ul. Puławskiej i zapewni lepszy dojazd do
i z pracy mieszkańcom tej gminy.

Nowa linia 739 ruszy we wrześniu
To nie koniec planów komunikacyjnych na terenie gminy Piaseczno.
Prowadzone są obecnie rozmowy
władz Piaseczna z zarządem ZTM
na temat uruchomienia linii lokalnych. Byłyby obsługiwane przez
prywatnego przewoźnika wyłonionego w przetargu ogłoszonym
przez gminę. Obowiązywałyby

w nich bilety ZTM. Nowe połączenia umożliwiłyby mieszkańcom
gminy, w tym m. in. Bobrowca,
Głoskowa, Złotokłosu czy ul. Julianowskiej, dojazd do stacji kolejowej
w Piasecznie i pozostałych linii autobusowych ZTM. Nowe połączenia
mogłyby zostać uruchomione również po wakacjach.

Współpraca zagraniczna

Wizyta władz
z Upplands Vasby
W dniach 3-5 czerwca gościła w Piasecznie pięcioosobowa delegacja
władz z partnerskiej szwedzkiej gminy Upplands Vasby z którą Piaseczno
współpracuje od 2001 roku. Do tej pory w wymianach między gminami
uczestniczyło blisko 450 mieszkańców z obu miejscowości.

Szwedzka delegacja podczas wizytacji nowej oczyszczalni ścieków w Piasecznie
Poprzednim razem przedstawiciele szwedzkiej gminy byli w Piasecznie w 2003 roku. Na gościach
ogromne wrażenie zrobił rozwój Piaseczna i gminne inwestycje zrealizowane w ostatnich latach. Szczególne
zainteresowanie wzbudziła wizyta
w nowej oczyszczalni ścieków w Piasecznie wybudowanej w ramach
Funduszu Spójności. Burmistrz Upplands Vasby Jan Holmberg wielokrotnie powtarzał, że inwestycje
w ochronę środowiska są absolutnym priorytetem - nie kryjąc zadowolenia, że dzięki takim inwestycjom
czystsze będzie morze, nad którym
leży zarówno Polska, jak i Szwecja.

Z równym zainteresowaniem
samorządowcy ze Szwecji poznawali obiekty oświatowe w naszej
gminie, m.in. przedszkola w Zalesiu
Dolnym i Zalesiu Górnym, które
swoim standardem przewyższają
placówki naszych szwedzkich przyjaciół. Wizyta gości ze Szwecji była
okazją zarówno do wymiany doświadczeń, jak i podsumowania
dotychczasowej współpracy. Od
2001 roku w corocznych wymianach pomiędzy gminami bierze
udział młodzież ze szkół, klubów
sportowych oraz ośrodków kultury. Bilateralną współpracę w 2003
roku nawiązało Liceum Ogólno-

kształcące, które co roku realizuje
własny program wymiany klas ze
szwedzkimi rówieśnikami. Nowym
akcentem współpracy była zeszłoroczna wizyta w Piasecznie chóru
urzędników z Upplands Vasby i tegoroczna rewizyta członków chóru
z Zalesia Dolnego w Szwecji.
W przyszłym tygodniu do Upplands Vasby wyjeżdża 20-osobowa
grupa młodzieży z Ośrodka Kultury
w Piasecznie. Podczas kilkudniowego pobytu oprócz zwiedzania Szwecji zaplanowane są wspólne warsztaty filmowe i teatralne oraz przedstawienia. Relację z wizyty przedstawimy w następnym wydaniu gazety.
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Piaseczyńskie Teatral
KONCERTY W RAMACH TEATRALIÓW
Na wszystkie koncerty zapraszamy do parku miejskiego przy
ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie. Jako pierwszy 19 czerwca o godz.
20.30 zaprezentuje się Michał Rudaś,
którego debiutancka płyta „Shuruvath” ukazała się w maju tego roku.
W sobotę z kolei posłuchać będzie
można folkowego zespołu White
Garden, istniejącego od 1992 roku.
Niedzielny wieczór spędzimy zaś przy
dźwiękach kapeli Drewutnia, która
zawsze zbiera gromkie brawa.

skiej edycji przygotowanej przez wydawnictwo Orphea Music. Repertuar grupy jest bardzo urozmaicony,
sąsiadują w nim autorskie kompozycje folkowe, utwory inspirowane
folklorem Wielkopolski, regionu,
z którego zespół się wywodzi, a także, twórczo rozwinięte, motywy nawiązujące do muzyki dawnej.
W 2007 roku White Garden nagrał,
a w 2008 roku wydał płytę „Rośnij
wodo”, związaną z 15-leciem istnienia grupy. Skład zespołu: Joanna Wicenciak - skrzypce, Anna Kruś śpiew, claviola, Adam Skrętny - gitara akustyczna, Bartosz Grunwald
- gitara basowa, Karol Kruś - gitara
akustyczna, fidola.

Michał Rudaś
Pierwsze szlify wokalne Michał
Rudaś miał okazję zdobywać pod
koniec
szkoły
podstawowej
w szkolnym zespole Remedium
z Piaseczna, ale dopiero w okresie
licealnym zaczął się intensywny
etap świadomego wkraczania
w świat muzyki. Przewodnikiem na
tej drodze była wokalistka i mistrzyni harmonijki ustnej Beata Kossowska, która w piaseczyńskim Ośrodku
Kultury nie tylko uczyła Michała
śpiewu, ale uwrażliwiała na muzykę, poszerzała wyobraźnię i zaszczepiła miłość do improwizacji. Po
maturze w 2000 roku Michał rozpoczął naukę w Państwowej Szkole
Muzycznej im. Fryderyka Chopina
przy ulicy Bednarskiej w Warszawie.
Zwieńczeniem czteroletniej pracy
był spektakl muzyczny w reżyserii

Kapela Drewutnia

Kapelę Drewutnia usłyszymy w niedzielę o godz. 20.30 i 21.30
Artura Barcisia wystawiony w teatrze Atenenum w Warszawie.
W 2000 roku Michał związał się
z chórem Trzecia Godzina Dnia,
prezentującym muzykę z pogranifot. J. Stefanowicz

Michał Rudaś zagra w piaseczyńskim parku w piątek 19 czerwca o godz. 20.30

cza gospel, pop, soul z przesłaniem
ewangelizacyjnym, w skład chóru
wchodzili Natalia Niemen, Mateo,
Mietek Szcześniak, Beata Bednarz.
W 2001 roku wystąpił w programie
„Szansa na sukces”, w którym zajął
pierwsze
miejsce.
Przygoda
z „Szansą” trwała potem jeszcze
przez kilka lat. Ważnym wydarzeniem w jego karierze był udział
w musicalu „Kwiaty we włosach”
w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego,
którego premiera miała miejsce
w lipcu 2002 roku. Po zakończeniu
trasy koncertowej musicalu Michał
rozpoczął pracę w Teatrze Roma
w Warszawie. Występował w spektaklach „Miss Saigon”, „Grease”
i „Koty”. Wraz z rozpoczęciem pracy w teatrze pojawiły się coraz liczniejsze nagrania w studiach dubbingowych do filmów animowanych.
Kolejnym ważnym wydarzeniem
w życiu Michała było spotkanie latem 2004 na swojej drodze Adama
Sztaby, wspaniałego muzyka, aranżera i kompozytora, który zaprosił
go do śpiewania w swoim zespole
w programie „Moja krew”, prowadzonym przez Magdę Mołek w telewizji TVN. Jesienią 2004 roku pojawiła się kolejna propozycja śpiewania w programie „Jaka to melodia”
TVP 1 w zespole Zygmunta Kukli,
w którym występuje do dnia dzisiejszego. Gdy zakończono produkcję
programu „Moja krew” wiosną
2005 roku, w jego miejsce pojawił
się w TVN nowy program „Taniec
z gwiazdami”, który zdobył wielką
popularność wśród publiczności,
a oglądany był nie tylko ze względu
na tańczące w nim gwiazdy, ale
również na wspaniałą orkiestrę pod
batutą Adama Sztaby, w której Michał miał zaszczyt śpiewać od pierwszej edycji programu i śpiewa do
dziś, aktualnie pod batutą Tomka

Szymusia. Przez kilka ostatnich lat
Michał kilkakrotnie odwiedził Indie,
a inspiracje kulturą Indii zaowocowały powstaniem debiutanckiej solowej płyty Michała zatytułowanej
„Shuruvath”, której premiera miała
miejsce w maju tego roku.

Zespół White Garden
Zespół White Garden powstał
w 1992 roku jako część dynamicznie
wówczas rozwijającej się, niezależnej sceny folkowej skupionej wokół

Kapela Drewutnia od 1997 roku
gra utwory inspirowane tradycyjną
muzyką ziem II Rzeczpospolitej.
Stąd w ich repertuarze znajdują 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. Artyści starają się wiernie
zachować tekst i melodie utworów
oraz - stosując dostępne instrumentarium - oddać w pełni ich nastrój.
Muzyków, pochodzących z różnych
krańców
Polski,
zjednoczyły
wspólne fascynacje, a także niepowtarzalny klimat Lublina, które
stało się siedzibą grupy. Współpracują oni z ośrodkami kulturalnymi
Lubelszczyzny, Zakładem Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego

Zespół White Garden usłyszymy w sobotę 20 czerwca o godz. 20.30
warszawskiej Agencji Artystycznej
Folk Time. W latach 90. nakładem
właśnie tej agencji ukazały się trzy
kasety zespołu: „Terra est rotunda”
- 1993 r.; „Hona” - 1996 r.; „Cucuba” - 1998 r. W 1999 roku krakowskie Wydawnictwo Muzyczne ART
CD wydało płytę „White Garden” wybór
najlepszych
utworów.
W 2004 roku doczekała się ona wło-

UMCS, Muzeum Wsi Lubelskiej,
mniejszościami etnicznymi i Stowarzyszeniem Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi „Dom Muzyki”. Kapela jest też pomysłodawcą i głównym organizatorem
pierwszego w Polsce międzynarodowego Folkowego Festiwalu Kolęd Słowiańszczyzny „Kolędowe
Gody z Folkowej Zagrody”.
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ia Sobótkowe
SPEKTAKLE TEATRALNE
Teatr Formy

- spektakl pt.

„Babel” - 20 czerwca o godz. 22.30
- park miejski w Piasecznie
Teatr Formy (dawny Współczesny Teatr Pantomimy) istnieje od

Interesuje ich współczesność
i człowiek teraźniejszy - z tym, co
go spotyka, drażni, wzrusza czy
przeraża. Aby opowiadać o doświadczeniach
homo
sapiens
XXI wieku, ale i o odwiecznych
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Kijowski Teatr Uliczny
- spektakl pt. „Marzenia albo kar-

III Letnia
Piaseczyńska Kapeliada
W lipcu i sierpniu miłośników muzyki zapraszamy na występy najlepszych mazowieckich orkiestr dętych. Koncerty odbywać się będą na
skwerze Kisiela zawsze od godziny 12.15, a poprowadzi je Małgorzata Chmielewska.

fot. Ł. Wyleziński

nawał” - 19 czerwca o godz. 21.30
- park miejski w Piasecznie
Teatr założony został w 1993

Przez całe wakacje w Piasecznie rozbrzmiewać będą utwory okolicznych orkiestr dętych
Program Kapeliady:
5 lipca - Piaseczyńska Orkiestra
Dęta, dyrygent Jan Kostka
19 lipca - Młodzieżowa Orkiestra
Dęta OSP Gozdowo, dyrygent
Edward Wielogócki
2 sierpnia - Młodzieżowa Orkiestra

Nowe perspektywy
połączeń kolejowych

Na spektakl Teatru Formy zapraszamy w sobotę o godz. 22.30
1996 roku, założony i prowadzony
przez Józefa Markockiego, który
wyrósł z Wrocławskiego Teatru
Pantomimy i szkoły Mistrza Henryka Tomaszewskiego. Wszyscy
członkowie zespołu są zawodowymi aktorami, a formacja, jaką tworzą, wyrasta z tradycji polskiego
mimu zbiorowego.

zmaganiach ideałów z ludzką niedoskonałością, Józef Markocki sięga po inspiracje literackie, a także
po wspólne wielu kulturom mity
i legendy. Operując międzynarodowym językiem gestu, niewymagającym tłumacza, z dużym powodzeniem gości na festiwalach
w kraju i za granicą.

Kijowski Teatr Uliczny wystąpi w niedzielę o godz. 21.30

Dęta OSP Płośnica, dyrygent Jan
Wiśniewski
16 sierpnia - Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Sierpc, dyrygent
Michał Głowacki
30 sierpnia - Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Tłuszcz, dyrygent
Sławomir Łagócki

roku przez profesjonalnych aktorów
Teatru Młodego Widza w Kijowie.
Do roku 2003 pracował jako Kijowski Teatr Eksperymentalny w Akademii Mogiliańskiej w Kijowie, realizując spektakle z klasycznego
i współczesnego repertuaru światowego. W bardzo krótkim czasie stał
się niekwestionowanym liderem
ukraińskiego teatru studyjnego.
Przedstawienia „Czekając na Godota”, „Amphitrion”, „Łysa Śpiewaczka” zdobyły liczne nagrody na
europejskich festiwalach.
Od 1994 roku zespół Anatolija
Pietrowa rozpoczął produkcję
ulicznych spektakli teatralnych,
które były prezentowane m.in. na
Słowacji, w Niemczech, Danii, na
Cyprze, w Tunezji, Turcji, Bahrajnie oraz na festiwalach teatralnych
w Polsce. Znany jest z realizacji widowisk plenerowych: „Karnawał”,
„Marko Piekielny”, „Pomiędzy
niebem i ziemią” i „Hołubka”, które łączą ekspresję aktorską z tańcem i elementami o charakterze
wizualnym, tradycyjnie używanymi
w spektaklach plenerowych. Obecnie pracuje pod patronatem słynnego Kijowskiego Akademickiego
Teatru Młodego.
red.

W maju br. wszystkie samorządy powiatu piaseczyńskiego podpisały z województwem mazowieckim i spółką
Koleje Mazowieckie-KM list intencyjny, w którym deklarują w granicach swoich kompetencji wolę przygotowania przystanków kolejowych oraz infrastruktury kolejowej niezbędnej do realizacji przewozów pasażerskich na
linii siekierkowskiej (trasa Konstancin-Jeziorna - Nowa
Iwiczna) oraz linii do Góry Kalwarii.
W ramach tego porozumienia
już od 1 czerwca uruchomione zostały połączenia między Górą Kalwarią a Warszawą, przez Piaseczno.
Zakłada się też zwiększenie ilości
kursów na trasie Czachówek - Zalesie Górne - Warszawa. Włodarze
gmin chcą też uruchomić wahadłowe połączenia kolejowe na linii siekierkowskiej na trasie z Konstancina-Jeziorny przez Piaseczno do Nowej Iwicznej, z której będzie się
można dogodnie przesiąść w kierunku Warszawy bądź Radomia.
Ustalono, że zakres inwestycji koniecznych do uruchomienia tych
połączeń określi studium wykonalności. Zostanie ono zlecone i sfinansowane przez wszystkie gminy z terenu powiatu oraz starostwo powiatowe.
Aby usprawnić łączność między
komunikacją kolejową i autobusową, samorządy lokalne zadeklarowały wolę budowy parkingów
„park & ride”, a także rozbudowę

systemu dowozu osób do peronów.
Koleje Mazowieckie finalizują przygotowania do budowy dwóch
strzeżonych parkingów na 50 samochodów każdy, przy stacjach
w Piasecznie i Zalesiu Górnym.
Gmina Piaseczno chce uzupełnić tę
ofertę o dodatkowe parkingi niestrzeżone. Jest już przygotowany
projekt umowy na dzierżawę niezbędnych gruntów przy stacji
w Piasecznie od PKP, jednak konieczne są jeszcze uzgodnienia
z Mazowieckim Zarządem Dróg
Wojewódzkich, będącym zarządcą
ulicy przebiegającej przez plac
dworcowy. Podpisana jest już natomiast umowa pomiędzy gminą
Piaseczno a PKP na dzierżawę budynku dworca, który gmina chce
wyremontować i wprowadzić tam
nowe funkcje, aby miejsce to było
bardziej przyjazne mieszkańcom
i zachęcało do korzystania z transportu kolejowego.
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Nowe inwestycje
oświatowe
W rocznicę urodzin patrona, 1 czerwca, odbyło
się uroczyste otwarcie nowego skrzydła Zespołu Szkół Publicznych im. ks Jana Twardowskiego w Chylicach. To jedna z pięciu zakończonych w tym roku inwestycji oświatowych
w gminie. Już we wrześniu w nowym gimnazjum uczyć się będzie młodzież z Gołkowa
i okolic, zaś do nowych przedszkoli powędrują
mali mieszkańcy Głoskowa, Zalesia Dolnego
i Zalesia Górnego.
Szkoła w Chylicach
Placówka w Chylicach powiększyła się o nowy dwukondygnacyjny budynek dostawiony do istniejącej części szkoły. Na parterze znajduje się stołówka z zapleczem kuchennym, a na piętrze świetlica.
W dobudowanym skrzydle znajduje
się także kilka nowych, kompletnie
umeblowanych sal lekcyjnych,
w tym multimedialna sala do nauki
języków obcych.
Gimnazjum w Gołkowie
Przy istniejącym zespole szkół
w Gołkowie powstał trzypiętrowy

fot. T. Pawlak

baw i uroczystości z udziałem rodziców. Ponadto nowy obiekt posiada nowoczesną kuchnię z zapleczem wyposażonym w windę do
transportu posiłków na piętro.
Przedszkole
w Zalesiu Górnym
Przedszkole w Zalesiu Górnym
wybudowane zostało na liczącej blisko 12 tys. m kw. działce. Zaprojektowano je jako system sal zajęciowych dołączonych do długiego korytarza łączącego wszystkie elementy budynku. W centralnej części usytuowano wejście główne,

Nowa część Gimnazjum w Chylicach
dowego. Przedszkole jest monitorowane, wyposażone w alarm i łączność z agencją ochrony. W chwili
obecnej placówka wyposażana jest
w sprzęt i meble.
Przedszkole w Zalesiu Dolnym
Nowo wybudowana placówka
w Zalesiu Dolnym mieści się
w piętrowym budynku z podda-

szem przeznaczonym na pomieszczenia techniczne. Budynek
zaprojektowany został na kształcie litery „L” i składa się z dwóch
odrębnych prostopadłych do siebie części połączonych łącznikiem. Na parterze znajdują się
dwie sale zajęciowe dla dwóch
grup z zapleczem sanitarnym
i szatniami oraz kotłownia, kuch-

nia z zapleczem i pomieszczenia
socjalne dla nauczycieli. Na piętrze przewidziano kolejne dwie
sale zajęciowe dla starszych dzieci z zapleczem sanitarnym i szatniami, salę zabaw oraz pomieszczenia biurowe wraz z gabinetem
dyrektora i logopedy.
Wszystkie obiekty przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.
fot. Ł. Wyleziński

Nowe przedszkole w Głoskowie
budynek gimnazjum, w którym od
września będzie mogło się uczyć
180 uczniów. Na parterze znajduje
się świetlica, czytelnia i wypożyczalnia książek. Sale lekcyjne przewidziano na piętrach. Obecnie trwa
zagospodarowanie terenu wokół
szkoły i budowa boisk sportowych.
Przedszkole w Głoskowie
We wtorek odbyło się uroczyste
otwarcie przedszkola w Głoskowie.
Do wcześniej istniejącego obiektu
dobudowany został dwukondygnacyjny budynek. Nowa placówka ma cztery sale zajęciowe z zapleczem sanitarnym, gospodarczym i magazynami. Jedna z sal,
większa od pozostałych, przeznaczona jest do zajęć ruchowych, za-

z którego bezpośrednio dostępna
będzie sala zajęć ruchowych, oddzielona od holu składaną ścianką.
Po usunięciu ścianki hol główny
wraz z salą utworzą ponadstumetrową przestrzeń pozwalającą na
organizację dużych imprez z udziałem rodziców. W części południowej usytuowano cztery sale zajęciowe z łazienkami i magazynkami
podręcznymi, a w części północnej
znajdują się pomieszczenia administracyjne i socjalne pracowników
oraz gabinety dyrektora i logopedy.
Wszystkie sale mają własne duże
tarasy oraz zejście na plac zabaw.
Od strony północnej dołączono do
budynku duży blok zwierający całe
zaplecze kuchenne, pomieszczenia
pralni oraz magazyn sprzętu ogro-

Przedszkole w Zalesiu Górnym

Pierwsza lekcja patriotyzmu
Na początku maja zorganizowaliśmy w naszym przedszkolu niezwykłą lekcję patriotyzmu. Patriotyzm to nie tylko wzniosłe słowa
i bohaterskie czyny, to przede
wszystkim umiejętność bycia razem, poznawania bliższego i dalszego otoczenia, radość ze wspólnych osiągnięć.
Dlatego też zaprosiliśmy do naszego przedszkola na wspólne czytanie
Pana Burmistrza Józefa Zalewskiego.
Nie przesadzam, pisząc, że
spotkanie było wspaniałe.
Dzieci przygotowały wystawę
„Moje ulubione książki”, a Burmistrz okazał się znawcą nie tylko literatury dla dorosłych. Nasz gość
znał wystawione książki, nazwiska
dzieci, znakomicie zaprezentował
wydawnictwa napisane w języku
angielskim oraz encyklopedie.
Z wielkim wyczuciem pedagogicznym Pan Burmistrz zachęcał do czy-

Sportowy
Dzień Dziecka

fot. T. Pawlak

Burmistrz Józef Zalewski podczas spotkania z przedszkolakami
tania, a sama jego obecność stanowiła lekcję wychowania obywatelskiego dla tych najmłodszych i nieco starszych.
Zachwycone dzieci nie chciały
wypuścić gościa z przedszkola.

Bardzo dziękujemy za spotkanie!
Mirosława Słonecka,
dyrektor ds. dydaktycznych,
oraz wszystkie dzieci i pracownicy
Niepublicznego Przedszkola
„Świat Bajek” w Piasecznie

Dzień Ochrony Środowiska
w Głoskowie
1 czerwca, w Światowym Dniu Ochrony Środowiska Naturalnego, w Szkole Podstawowej w Głoskowie odbył się piknik z tej okazji. Tegoroczne święto obchodzone jest pod hasłem „Twoja planeta potrzebuje Ciebie”.
Podczas
pikniku
trenerzy
z Ośrodka Działań Ekologicznych
„Źródła” zwracali uwagę na jeden
z istotnych efektów działalności
człowieka - powstawanie odpadów.
Rozwiązując ciekawe rebusy i krzyżówki, uczniowie poznawali trzy zasady postępowania z odpadami
- reduce (ang. zmniejszanie ilości
powstających odpadów), reuse
(ang. ponownie używanie produktów) oraz recycle (ang. przetwarzanie odpadów, jeśli nie da się zapobiec ich powstaniu ani powtórnie
ich wykorzystać), w skrócie RRR.
Młodzież próbowała również
znaleźć przykłady, jak w codziennym życiu można zmniejszyć ilość
powstających odpadów (np. kupować produkty z jak najmniejszą ilością opakowań, kupować produkty
w większym opakowaniu zamiast
w kilku mniejszych, nie kupować
produktów niepotrzebnych oraz niskiej jakości, które szybko zostaną
wyrzucone) oraz jak można zastosować różne przedmioty, tak by ich
nie wyrzucać (np. słoiki po dżemach
można wykorzystać na domowe
przetwory czy pojemnik na gwoździe, ze szklanych butelek można
stworzyć piękny wazon na kwiaty,
a plastikową butelkę na wodę można codziennie uzupełniać, zamiast
kupować nową).
Ważną częścią imprezy było
również zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami segregacji odpadów. Korzystając z przygotowanych odpadów, młodzież uczyła się
odpowiedniej segregacji na cztery
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W ramach Dnia Dziecka na uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
czekała miła niespodzianka. Ze specjalnym pokazem przybyli rycerze z Piaseczyńskiego Stowarzyszenia Eodem Tempore. Pod wodzą Artura Brzychcego zakuci w zbroje
reprezentanci bractwa zaprezentowali historyczne stroje oraz przeprowadzili pokaz
rzeczywistej walki na miecze. Młodzież z zaciekawieniem słuchała ciekawostek
z dawnych wieków a po pokazie z ochotą przymierzała elementy ubioru rycerskiego.

Perła Złotokłos
w I lidze
Perła jako jedyny klub w gminie Piaseczno
zagra w pierwszej lidze MLO - Mazowieckiej
Lidze Oldbojów.

fot. www. zlotoklos.eu

Młodzież aktywnie włącza się w działania proekologiczne
podstawowe grupy: szkło, plastik,
papier i metal. Wśród odpadów nadających się do segregacji znajdowały się również takie, których nie
można przetworzyć, np. potłuczone
talerze, porcelana, papier powlekany i laminowany, kalki itp. Trenerzy
zwracali również uwagę na odpady
problematyczne, np. połączenia papieru z innymi materiałami (koperty
z „okienkiem”) czy kartonów po
płynnej żywności typu tetra-pak.
Spośród wielu metod zmniejszenia
ilości powstających odpadów
uczniowie wymieniali często używanie wielorazowych toreb na zakupy. Podczas pikniku uczniowie
mieli możliwość pomalowania własnej torby bawełnianej wielokrotnego użytku specjalnymi farbami do

tkanin. Dzięki zdobytej na pikniku
wiedzy zakupy uczniów ze Szkoły
Podstawowej z Głoskowa będą bardziej przyjazne środowisku, zaś torba to dla nich również miły prezent
z okazji Dnia Dziecka.
Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ na Konferencji Sztokholmskiej
w 1972 roku. Jest on obchodzony
corocznie 5 czerwca, by przypomnieć społeczeństwu o ważności
przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan.
Ośrodek Działań
Ekologicznych „Źródła”
Oddział w Warszawie
www.zrodla.org

Już pod koniec sierpnia Perła Złotokłos rozpocznie nowy sezon piłkarski w I lidze MLO. Grają tam zawodnicy powyżej 35. roku życia. Aby
awansować do I ligi - ekstraklasy,
trzeba zacząć rozgrywki w III lidze
i co roku zajmować w tabeli pierwsze
lub drugie miejsce. W tym roku w I li-

dze triumfowała Legia Warszawa,
a od przyszłego sezonu obok niej zagrają tegoroczni zwycięzcy II ligi
- Służewiec i Perła Złotokłos.
Więcej informacji można
znaleźć na oficjalnej stronie klubu www.lksperla.waw.pl lub
www.zlotoklos.eu.

Stopka redakcyjna
Aktualne urzędowe adresy e-mailowe:
urzad@piaseczno.eu
info@piaseczno.eu
Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Szweycer
szweycer@piaseczno.eu

Burmistrz
Józef Zalewski
zalewski@piaseczno.eu
Zastępcy Burmistrza
- Bogdan Temoszczuk
temoszczuk@piaseczno.eu
- Zdzisław Lis
lis@piaseczno.eu
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rada@piaseczno.eu
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Zawody jeździeckie

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wysoka frekwencja
w Piasecznie
W niedzielę 7 czerwca 37,8 proc. mieszkańców
naszej gminy odwiedziło lokale wyborcze, podejmując decyzję, kto będzie polskim przedstawicielem w Parlamencie Europejskim.

W najbliższą sobotę, 20 czerwca, w klubie jeździeckim Aldragho przy ul. Działkowej 54 w Józefosławiu odbędą się regionalne
zawody w skokach przez przeszkody, będące kolejnym etapem w rozgrywkach Ligi Warszawy i Mazowsza. Początek o godz. 10.

Gołków Cup 2009
W hali sportowej w Gołkowie w ostatni weekend maja odbył się II Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt Rocznika 1996 o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piasecznie. W zawodach udział wzięły drużyny
z Piaseczna, Katowic, Kutna, Białej Podlaski, Okrzei, Rzeszowa i Warszawy.
Po zaciętej rywalizacji zwycięstwo przypadło drużynie MKS Kutno, tuż za nią uplasowały się zawodniczki Uczniowskiego Klubu
Sportowego ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach, zaś trzecie
miejsce zajęły dziewczyny z piaseczyńskiego GOSiR-u. Tytuł Fair Play
przypadł drużynie ULKS Struś
z Okrzei. Wyróżniona została najskuteczniejsza zawodniczka - Natalia Matulka z Piaseczna, a także najlepsza zawodniczka turnieju - Karolina Filipczuk z Kutna. Nagrody rzeczowe, puchary i medale wręczył m.
in. przewodniczący Rady Miejskiej
w Piasecznie Michał Szweycer.

Analiza ogólnokrajowej frekwencji wyborczej pokazuje, że
Piaseczno uplasowało się w ścisłej
czołówce miast, których mieszkańcy najliczniej uczestniczyli w wyborach. Na terenie naszej gminy
najchętniej głosowali mieszkańcy
Józefosławia, gdzie frekwencja
przekroczyła 53 proc., natomiast
najmniej kart wyjęto z urny ustawionej w Zespole Szkół Publicznych w Jagarzewie, gdzie głosowało zaledwie 21,25 proc. uprawnionych obywateli.

Podobnie jak w całym kraju,
również na naszym terenie wygrała Platforma Obywatelska, zdobywając 56,58 proc. poparcia. Tuż za
PO znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 18,49 proc.,
a następne w kolejności SLD i PSL
uzyskały odpowiednio 7,19 proc.
i 6,35 proc.
Szczegółowe wyniki
z poszczególnych komisji
w naszej gminie dostępne są na
www.piaseczno.eu

Kick boxing

Zawodowy Mistrz
Świata z Piaseczna

Brązowi medaliści z GOSiR-u

Sukcesów ciąg dalszy
Reprezentujący barwy Piaseczna Maciej Matysiak wraz z pilotem Inez
Adamską wygrali organizowane przez Automobilklub Królewski Serockie Szutry. Rajd, który odbył się 31 maja, składał się z czterech odcinków OS-owych przejeżdżanych trzykrotnie.
fot. M. Skorupska
Załodze z Piaseczna udało się
pokonać dwa pierwsze odcinki
przed nadchodzącą burzą. Wkrótce
warunki na trasie stały się bardzo
trudne, gdyż obfite opady deszczu
spowodowały, że szutrowe trasy
zrobiły się miękkie i błotniste. Kluczem do sukcesu okazało się szukanie przyczepności i idealny tor jazdy. Po dwóch pierwszych odcinkach
załoga z Piaseczna była liderem
w klasyfikacji generalnej rajdu,
a przewaga nad drugim zespołem
wynosiła ponad 15 sekund.
Na mecie okazało się, że oprócz
pewnego zwycięstwa w klasie Maciej Matysiak wygrał cały rajd, zajmując pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Zwycięstwo cieszy
tym bardziej że zawodnik z Piaseczna pokonał 49 załóg, w tym kilka-

Mariusz Nizolek (z lewej) i Ramin Abtin po finałowej walce

Kolejne sukcesy młodego kierowcy z Piaseczna
naście w samochodach z napędem
na cztery koła.
Maciej Matysiak dwa razy z rzędu wygrał też rundy Mistrzostw
Okręgu Łódzkiego.

Kolejne rundy planowane są na
wrzesień, w wakacje załoga będzie
modernizowała samochód, by jesienią walczyć o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej.

W piątek 15 maja w niemieckiej
miejscowości Pforzheim na gali Stekos Fight Mariusz Niziołek odniósł
największy sukces w karierze, zdobywając po 12-rundowym morderczym pojedynku tytuł zawodowego
Mistrza Świata full contact federacji
WKA w kat. 79 kg.
Mariusz pokonał wyraźnie na
punkty dotychczasowego mistrza
Ramina Abtina z Niemiec (29 wy-

granych, 1 remis) i został pierwszym zawodnikiem naszego klubu,
który wywalczył tytuł zawodowego Mistrza Świata. Ponad 10 lat
pracy pod okiem trenerów Marcina Pałuby i Piotra Siegoczyńskiego
zaowocowało zdobyciem mistrzowskiego pasa przez zawodnika z Piaseczna.
Gala transmitowana była w niemieckim kanale sportowym DSF.

