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Sesja Rady Miejskiej XII Piaseczyńskie
odbędzie się 11 lipca 2012
o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

Teatralia Sobótkowe
Od 21 do 23 czerwca podczas XII Piaseczyńskich Teatraliów Sobótkowych zaprezentują się teatry lokalne i krajowe. Ponadto
wszystkie wieczory zostaną umilone
przez koncerty. Nie zabraknie też tradycyjnego obrzędu nocy świętojańskiej.  str. 8

Mini Euro
W sobotę na boisku Orlik
przy GOSIR Piaseczno
reprezentacja Polski miażdżąco wygrała z Rosją 8:1
a dzień później pokonała
Czechy 1:0.
 str. 6

Porządek z parkowaniem

Informacje
urzędowe:
Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej str. 2
Ogłoszenie o przystąpieniu do
zmiany planów dla części obszaru
Józefosław II str. 2
Ogłoszenia o zatwierdzeniu planów części Piaseczna i części wsi
Józefosław II str. 7

Karta Dużej Rodziny
W ramach akcji wsparcia rodzin wielodzietnych gmina Piaseczno proponuje rodzinom
„3+” szereg ulg i zniżek.
str. 3

Rozbudowa szkoły
w Złotokłosie
Pod koniec lata rozpocznie się rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Złotokłosie.
str. 3

Urząd Miasta planuje
zmienić jesienią
organizację ruchu
i parkowania pojazdów wzdłuż
ul. Kościuszki
Wzdłuż głównej arterii Piaseczna od
lat panuje bałagan komunikacyjny.
Na dwupasmowej ul. Kościuszki
przejezdny jest praktycznie jeden
pas, gdyż drugi zajmują zaparkowane ukośnie pojazdy. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami samochody powinny parkować równolegle, jednak mała ilość miejsca powoduje, że kierowcy stają ukośnie.
– Zdajemy sobie sprawę z problemu niedostatecznej ilości miejsc
postojowych w centrum miasta,
dlatego planujemy usankcjonować
parkowanie ukośne, które stało się
faktem – mówi wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. – Chcemy jednak
zrobić to zgodnie z prawem, miejsca
będą wymalowane i odpowiednio
wyproﬁlowane, a ulica zostanie
ograniczona do jednego pasa ruchu.
Takie rozwiązanie wymaga
częściowej przebudowy chodnika
i likwidacji kilku istniejących obecnie zatoczek postojowych oraz wycinki kilku starych drzew. Uzyskane

W chwili obecnej parkowanie samochodów wzdłuż ul. Kościuszki znacznie ogranicza płynność ruchu
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
w ten sposób miejsce będzie wykorzystane na nowe miejsca parkingowe oraz klomby z zielenią. Na
jezdni, począwszy od skrzyżowania

KS GOSiRKI Piaseczno
w Ekstralidze!
Drużyna piaseczyńskich GOSIREK wspaniałą
grą zapewniła sobie historyczny awans do
Ekstraligi piłki nożnej kobiet.
str. 4

Zielono wokół nas
Trwają prace przy uzupełnianiu zieleni na
skwerach i wzdłuż głównych ulic miasta.

str. 5

System płatnego parkowania będzie wprowadzony stopniowo, na rysunku proponowana pierwsza strefa

z ul. Chyliczkowską, aż do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, wymalowane zostaną ukośne miejsca parkingowe. Rozwiązanie to zapewni
możliwość zaparkowania dodatkowych siedemnastu pojazdów.
W chwili obecnej projekt nowej organizacji jest na etapie uzgodnień ze
Starostwem Powiatowym. Zmiany
na ul. Kościuszki powinny być widoczne jeszcze jesienią tego roku.
Równolegle do wprowadzenia
nowego porządku na ul. Kościuszki
komisje problemowe Rady Miejskiej
dostały do zaopiniowania projekt
wprowadzenia w centrum miasta
stref płatnego parkowania. Pomysł
ma na celu udrożnienie i ożywienie
centralnej części miasta. – Dziś wiele
osób traktuje miejsca postojowe jak
parking, pozostawiając na nich samochód na wiele godzin. Nam zależy na
tym, aby zapewnić większą rotację, z
korzyścią zarówno dla punktów usługowych czy sklepów, jak i dla klientów – przekonuje burmistrz Zdzisław
Lis. – Zanim taki system powstanie,
chcemy przygotować w mieście
nowe parkingi, na których będzie
można pozostawić samochód bez
opłat. Przewidujemy też, że pierwsze
pół godziny lub godzina postoju w
streﬁe płatnego parkowania będzie
darmowa – wyjaśnia burmistrz.
W opracowanym Studium Układu Komunikacyjnego gminy Pia-

seczno miasto zostało podzielone na
sześć stref płatnego parkowania.
Oczywiście wprowadzanie systemu
pobierania opłat będzie następować

Dzięki zmianie
organizacji ruchu
na ul. Kościuszki
przybędzie

17

miejsc postojowych,
powstaną nowe
klomby oraz
elementy małej
architektury

stopniowo, według analiz przeprowadzanych na bieżąco. – Obecnie
rozważana jest propozycja wprowadzenia płatnej strefy wzdłuż ulic Kościuszki, Kilińskiego i Sierakowskiego
– informuje Włodzimierz Rasiński,
naczelnik Wydziału Infrastruktury i
Transportu Publicznego. – Po uzyskaniu opinii komisji problemowych
burmistrz zdecyduje o przygotowaniu i wprowadzeniu tej propozycji
pod obrady Rady Miejskiej – dodaje.
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aktualności

Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
SESJA 21
Przed rozpoczęciem części
uchwałodawczej
Z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia małżeństwa
państwo Genowefa i Kazimierz Borowscy zostali uhonorowani okolicznościowymi
dyplomami, kwiatami i koszem słodyczy.
Po ustaleniu porządku
obrad i przyjęciu protokołu
z ostatniej sesji sprawozdania
z okresu pomiędzy sesjami
przedstawili wiceprzewodnicząca Rady i burmistrz Zdzisław Lis. Następnie radni zgłaszali wnioski i interpelacje. Po
wysłuchaniu wniosków dotyczących spraw sołectw skarbnik przedstawiła radnym informację na temat bieżącej
sytuacji ﬁnansowej gminy.
Zmiany budżetowe
Rada uchwaliła następujące zmiany w budżecie gminy
na rok 2012:
• w związku z wpływami
z wynajmu pomieszczeń
w placówkach oświatowych
o 65,5 tys. zł zwiększone zostały dochody gminy – środki
te zostaną przeznaczone na
bieżące remonty w szkołach
i przedszkolach;
• niewykorzystane środki na
zakup oprogramowania do
kontroli dotacji dla przedszkoli niepublicznych przeznaczono na usuwanie awarii
w przedszkolach;
• 45 tys. zł przeznaczono na
zakup samochodu dostawczego dla wydziału utrzyma-

16 maja 2012 r.
nia terenów publicznych i wydziału infrastruktury;
• zabezpieczono 120 tys. zł na
wykonanie projektu gminnego
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
• w związku z tym, że zaplanowane wydatki na opłaty za
pobyt mieszkańców w domu
pomocy społecznej okazały
się niewystarczające, zwiększono je o 100 tys. zł;
• 100 tys. zł przesunięto z zadania „Remont ul. Księżycowej i ul. Mlecznej Drogi” na
budowę ul. Komety i ul. Słoneczny Sad w Józefosławiu;
• 30 tys. zł przesunięto ze
środków przeznaczonych na
aktualizację dokumentacji na
projekt i budowę świetlicy w
Runowie; w związku z tym,
że remont istniejącego budynku jest nieopłacalny, zdecydowano o budowie nowego obiektu, przeznaczając
na ten cel 300 tys. zł w ciągu
trzech lat;
• 19,5 tys. zł przeznaczono na
zakup i montaż kotła gazowego dla Przedszkola Nr 2;
• radni wprowadzili także
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Piaseczno na lata 2012–2018.
Nowa spółka sportowa
Rada Miejska podjęła decyzję o utworzeniu jednoosobowej gminnej spółki pod
nazwą „Miejski Klub Sportowy PiasecznoSpółka z o.o.”,
w której gmina Piaseczno
objęła 100 procent udziałów.

Celem spółki jest tworzenie
warunków
sprzyjających
rozwojowi sportu. Kapitał
zakładowy spółki wynosi
10 tys. zł, a nadzór nad jej
działalnością będzie sprawował Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno.
Nieruchomości
Radni zdecydowali o kupnie od Klubu Sportowego
Piaseczno działki o powierzchni 6 800 mkw. położonej w Piasecznie przy
ul. 1 Maja. Cena nieruchomości wraz z naniesieniami wynosi 890 tys. zł. Rada wyraziła
również zgodę na nieodpłatne nabycie przez gminę
prawa użytkowania wieczystego siedmiu kolejnych
działek od KS Piaseczno.
Podjęto także decyzję
o zakupie nieruchomości:
• o powierzchni 2 891 mkw.
położonej w Głoskowie, stanowiącej fragment pasa drogowego;
• o powierzchni 18 800 mkw.
położonej w Piasecznie przy
ul. Sosnowej, usytuowanej na
terenie zieleni parkowej i leśnej bez prawa zabudowy;
• niezabudowanej o powierzchni 419 mkw. oraz zabudowanej o powierzchni 1 593
mkw. położonych przy ul. Jana
Pawła II w Piasecznie, pod budowę szkoły podstawowej;
• oznaczonej jako działki
drogowe o numerach ewidencyjnych 81/6 oraz 81/9 położone w Głoskowie.

Zagospodarowanie przestrzenne
Radni podjęli następujące
uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
• o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego części
Zalesia Górnego (dla działek
1809/1 i 333/2);
• o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego części wsi
Józefosław II zatwierdzonego
uchwałą Nr 188/IX/2007 z 16
maja 2007 r.;
• o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Szczaki zatwierdzonego
uchwałą
Nr
315/XV/03 z 23 października
2003 r. oraz części wsi Józefosław II zatwierdzonego
uchwałą Nr 188/IX/2007 z 16
maja 2007 r.;
• uchwalony został miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawła
II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza i torami kolei Warszawa
– Radom;
• zmieniona została uchwała
Nr 427/XVIII/2012 z 15 lutego
2012 r. zatwierdzająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami
Okulickiego i Julianowską,
granicą administracyjną miasta Piaseczna oraz ulicami:

OGŁOSZENIE

Piaseczno „Gminą z Klimatem”
Fundacja EkoRozwoju we współpracy z Ministerstwem Środowiska przyznała
gminie Piaseczno
prestiżowy tytuł
„Gmina z Klimatem”
Główną nagrodą dla mieszkańców było zorganizowanie festiwalu „Energicznie dla klimatu”
w ramach piaseczyńskiego Pikniku Rodzinnego, który odbył się
27 maja br. Tego dnia na scenie
w Parku Miejskim certyﬁkat
odebrał I zastępca burmistrza –
Daniel Putkiewicz.
W konkursie nagrodzono aktywność Piaseczna w ograniczaniu zużycia energii i w korzystaniu
z energii odnawialnej. Szczególnie
doceniono modelowy w skali
kraju charakter kompleksowego
ujęcia kwestii oszczędności energii
w budynkach mieszkalnych różnych właścicieli w ramach tzw.
zintegrowanej koncepcji rozwoju
obszaru urbanistycznego. W praktyce Piaseczno skutecznie przeprowadziło również termomodernizację szeregu budynków,
wdraża eksperymentalny pro-

Wiceburmistrz Daniel Putkiewicz odebrał dla Piaseczna tytuł
„Gmina z Klimatem”
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
gram inteligentnego systemu oświetlenia ulicznego w technologii
LED, a także wykorzystuje jako
źródło energii odnawialnej biogaz
z osadów pościekowych w miejskiej oczyszczalni ścieków.
W związku z Piknikiem, FER
przygotowało dla dzieci i dorosłych
atrakcje w formie gier zręcznościowych, takich jak frisby, rzucanie piłeczką do tablic tematycznie związanych ze zrównoważoną energią,
gra edukacyjna „Koło Fortuny”
z pytaniami związanymi z ekologią
i ochroną środowiska. Ponadto
wszyscy uczestnicy Pikniku mieli
możliwość pomalowania torby
ekologicznej przy wykorzystaniu
autorskich szablonów związanych
z tematyką przyrodniczą i energe-

tyczną. Na zakończenie imprezy
pomiędzy uczestnikami wydarzeń
zostały rozlosowane wartościowe
nagrody w postaci żarówek energooszczędnych. W wydarzeniach
na stoisku FER wzięło udział około
czterystu osób.
Piaseczno jest drugą po Częstochowie gminą na ogólnopolskiej trasie festiwalu, który zawita
w siedmiu gminach nagrodzonych za działania dla ochrony klimatu i racjonalnego zużycia energii w organizowanym konkursie.
Wśród nagrodzonych gmin znalazły się oprócz Piaseczna również
duże miasta, takie jak: Bielsko-Biała, Częstochowa, Legnica czy
Tarnów, oraz mniejsze: Niepołomice i Szczawnica.
*

Przesmyckiego, Żeglińskiego, Chyliczkowską, Armii
Krajowej.
Nadano nazwy ulicom:
• Konika Polnego – projektowanej drodze gminnej, odchodzącej od ul. Źródlanej
w Jesówce;
• Słoneczników – ulicy we wsi
Grochowa, będącej przedłużeniem w kierunku wschodnim drogi o tej samej nazwie
we wsi Bogatki.
Pozostałe
Zgodnie z porozumieniem zawartym z gminą Konstancin-Jeziorna Rada powierzyła sąsiedniej gminie
opracowanie projektu odwodnienia ul. Przesmyckiego
poprzez ciąg ul. Zubrzyckiego
w kierunku rzeki Jeziorki.
Zatwierdzone zostały, na
dotychczasowym poziomie,
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków opracowane przez Młodzieżową
Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Patronat-3”.
Radni zdecydowali o oddaleniu skargi Wspólnoty
Mieszkaniowej „Pawia 3–5”
dotyczącej zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie wód deszczowych
i roztopowych na terenie
obsługiwanym przez PWiK
Piaseczno Sp. z o.o.
Zmieniono uchwałę Nr
383/XVI/ z dnia 29 grudnia
2011 r., która stanowiła, że udo-

stępnianie gruntów gminnych niestanowiących dróg
będzie odpłatne według stawek określonych zarządzeniem burmistrza. Z uwagi na
fakt, iż nieruchomości te położone są w różnych miejscach, a co za tym idzie, różni
się ich wartość, niemożliwe
byłoby zastosowanie jednej
stawki wobec wszystkich
gruntów.
Uchwały uchylone
Uchylone zostały uchwały
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na
rzecz użytkowników wieczystych, nieruchomości:
• Nr 1009/XXXIV/2009 z 29
kwietnia 2009 r. (dotyczy
działki położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów);
• Nr 1181/XL/2009 z 14 października 2009 r. (dotyczy działki
położonej na osiedlu „Chata
za Miastem” w Chojnowie);
• Nr 1552/LII/2010 z 20 października 2010 r. (dotyczy
działki położonej w Piasecznie przy ul. Kusocińskiego);
• Nr 1594 /LIII/2010 (dotyczy
działki położonej w Piasecznie przy ul. Tetmajera);
• Nr 310/XIII/2011 z 26 października 2011 r. (dotyczy
działki położonej w Piasecznie przy ul. Diamentowej).
Pełny protokół z sesji
Rady Miejskiej oraz
uchwały dostępne są na
stronie internetowej
www.piaseczno.eu

przystąpienie do zmiany MPZP - Józefosław II

UiA.ZP.6721.24.2012.WK
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (DzU Nr 80, poz. 717
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską w Piasecznie uchwały Nr 534/ XXI /2012
z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi
Józefosław II dla działek oznaczonych nr ewid.
27/10 i 44/4 oraz działek oznaczonych nr ewid.
44/24 i 44/25.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (DzU Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu
powyższego planu miejscowego.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w pokoju przy
sali konferencyjnej (półpiętro) w Urzędzie
Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie, przy
ul. Kościuszki 5.
Przedmiotem zmiany jest rozszerzenie
funkcji w obszarze oznaczonym symbolem
8MN o usługi oświaty dla działek oznaczonych
nr ewid. 27/10 i 44/4 oraz działek oznaczonych
nr ewid. 44/24 i 44/25.
Wnioski do ww. projektu planu i do prognozy oddziaływania na środowiskowo
można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.
Wnioski do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego mogą być
składane:

• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500
Piaseczno;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.
Wnioski do prognozy oddziaływania na
środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być
składane:
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: kubiak@piaseczno.eu
Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, a także numer i nazwę
uchwały. Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioski zgłoszone do ww. dokumentów rozpatruje Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno
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Karta Dużej Rodziny
Burmistrz Zdzisław Lis zainaugurował akcję
promocyjno-informacyjną
programu wsparcia dla rodzin
wielodzietnych
Podczas Pikniku Rodzinnego
w Piasecznie na scenie w Parku
Miejskim rodzina Państwa Sobczyków z Zalesia Górnego
otrzymała z rąk burmistrza
symboliczną Kartę Rodziny 3+.
Ten miły gest ma zachęcić inne
duże rodziny posiadające co najmniej troje dzieci do skorzystania z ulg, jakie daje Karta. Na razie są to zniżki na koncerty
i zajęcia w Centrum Kultury
i wszystkich jego ﬁliach, o połowę tańszy basen i ścianka
wspinaczkowa oraz wstęp na
imprezy widowiskowo-sportowe organizowane przez GOSiR. Zestaw ulg będzie się powiększał o zniżki w sklepach,
negocjowane przez piaseczyńskie koło Związku Dużych Rodzin Trzy Plus z lokalnym biznesem.
– Karta jest inwestycją
w młodego człowieka, a zarazem dowartościowuje osoby,
które więcej czasu spędzają
w domu na wychowywaniu
potomstwa – uważa burmistrz
Zdzisław Lis. – Gminie Piaseczno zależy na wzmocnieniu
kondycji rodzin wielodzietnych

Rozbudowa szkoły
w Złotokłosie

Rodzina Sobczyków z pewnością skorzysta z ulg jakie oferuje
Karta Dużej Rodziny
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
i promowaniu pozytywnego
ich wizerunku – dodaje. Karta
Dużej Rodziny zacznie funkcjonować w Piasecznie od 1 października 2012 r. Wnioski o jej
wydanie będzie można składać
w kancelarii Urzędu Miasta
i Gminy od 1 sierpnia.
Karta jest elementem programu działań wspierających
rodziny wielodzietne, który
uchwalony został 29 grudnia
2011 r. przez Radę Miejską w Piasecznie. Ułatwia ona rodzinom
korzystanie z oferty kulturalnej,
sportowej i edukacyjnej, do której – ze względu na wysokie
koszty – nie zawsze mają wystarczający dostęp. Inicjatorem
Karty jest piaseczyńskie koło
Związku Dużych Rodzin Trzy
Plus (www.3plus.pl), koordynatorem całej akcji jest MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a emitentem Karty jest
gmina Piaseczno.
Na pikniku pracownicy
MGOPS oraz zaangażowane

osoby ze Związku udzielali
szczegółowych informacji o programie i samej Karcie. Przy specjalnym stoisku animatorzy
prowadzili różnorodne gry i zabawy dla dzieci. Wiele radości
sprawiły maluszkom olbrzymie
bańki mydlane. Rozdawane
były także ulotki informacyjne.
Informacja o Karcie oraz
wzór wniosku dostępne są na
gminnej stronie www.piaseczno.eu w zakładce „Nasza
Gmina/Karta Dużej Rodziny”.
W placówkach oświatowych,
jednostkach organizacyjnych
gminy i świetlicach wywieszone zostały plakaty promujące Kartę. Ulotki z instrukcją,
jak uzyskać Kartę, znajdują się
w magistracie, MGOPS, będą
również przekazywane gminnym jednostkom i kolportowane do sklepów, które włączą
się w akcję. Karta obecna jest też
na Facebooku, wystarczy wpisać słowa „Karta Dużej Rodziny
3+ w gminie Piaseczno”.

Inwestycje w okolicach
dworca PKP
W sąsiedztwie
dworca PKP
gmina przebudowała ul. Saperów
i ul. Lotników
Na obydwu ulicach wykonano
wielowarstwową podbudowę
jezdni i ułożono kostkę betonową grubości ośmiu centymetrów. Konstrukcja jezdni została
przystosowana do średniego natężenia ruchu pojazdów. W ramach prac budowlanych przebudowano elementy wodociągu
oraz wykonano przyłącza wodociągowe do posesji. Na całej długości obu ulic wykonana została
również kanalizacja deszczowa.
Po obu stronach jezdni zbudowano chodniki i ustawiono nowe
oświetlenie. Po zakończeniu prac
budowlanych zarówno na ul. Saperów, jak również na ul. Lotników
będzie wprowadzona nowa organizacja ruchu pojazdów oraz zostaną wykonane dwa progi zwalniające, po jednym na każdej z ulic.
Wszystkie prace powinny
zakończyć się do końca wakacji.
Całkowity koszt budowy obu
ulic to ponad 650 tys. złotych.
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Nad istniejącym budynkiem stołówki zostanie dobudowane nowe piętro, które będzie przeznaczone dla klas 0-3
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Pod koniec lata
rozpocznie się
rozbudowa
Zespołu Szkół
Publicznych
w Złotokłosie
Prace budowlane obejmą przebudowę istniejącego budynku
stołówki oraz częściową zmianę
zagospodarowania terenu wokół
szkoły. W starym budynku zostanie zdemontowany dach,
a następnie, w najbliższym jego
otoczeniu, zostaną postawione
betonowe słupy, na których
oparte zostanie nowe piętro budynku. Nadbudowana część będzie zatem trochę większa niż
istniejący budynek. Pomiędzy
nowym piętrem a starym budynkiem szkoły zostanie wykonane przejście oddzielone szklanymi drzwiami. W nowo budowanej części powstaną trzy

sale lekcyjne oraz trzy osobne toalety – dla dziewcząt, chłopców
i nauczycieli. Obok toalet znajdzie
się również miejsce na szatnie
i pomieszczenia gospodarcze. Powiększona cześć szkoły będzie
posiadać osobne wejście, które
zostanie przeznaczone jedynie
dla uczniów klas 0–3.
Drobne modyﬁkacje rozkładu pomieszczeń zostaną wykonane również w starej części
budynku. Wejście do zaplecza
kuchennego zostanie ulokowane od strony wschodniej
i przechodzić będzie częściowo
przez pomieszczenia dawnego
magazynu. Śmietnik zostanie
usunięty z budynku i przeniesiony jako obiekt wolno stojący
około 10 metrów od szkoły.
Główny ciąg pieszy, wyposażony w nowe oświetlenie, stanowiący główne dojście do nowej
części szkoły, powstanie pomiędzy
dwoma boiskami mieszczącymi
się po zachodniej stronie budynku.
Przy wejściu powstanie pochylnia

zapewniająca swobodny dostęp do
budynku osobom niepełnosprawnym. Wokół szkoły, w powstałym
z nadbudowy piętra podcieniu,
przewidziano chodnik, który zapewni dogodne poruszanie się
przy budynku. Od południa wykonane zostaną miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, w tym dwa dla osób
niepełnosprawnych.
Historia szkoły sięga roku
1921. Początkowo była ona
umieszczona w wiejskiej chacie
w Szczakach, skąd przeniesiono
ją do Złotokłosu w roku 1932.
Obecny budynek szkoły został
oddany do użytku 22 września
1992 roku jako budynek szkoły
podstawowej. Po wejściu w życie
reformy oświaty w 2001 roku budynek został przebudowany i podzielony na dwie części, w których osobno zostały umieszczone szkoła podstawowa i gimnazjum. Do Zespołu Szkół w Złotokłosie uczęszcza obecnie ok.
600 uczniów.

EkoNiedziela piłki nożnej

Przebudowane ulice Saperów i Lotników odchodzące od ulicy
Dworcowej
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Ostatnia przed wakacjami
EkoNiedziela już 24 czerwca.
Najbliższa niedziela upłynie
w Piasecznie pod znakiem
warsztatów ekologiczno-sportowych organizowanych przez
Piaseczyńską Fundację Ekologiczną. Tym razem dedykowana
będzie piłce nożnej. Zapraszamy
do udziału w akcji „ﬂash mob”
EURO 2012 z udziałem Michała
Kurpeta – instruktora ﬁtness
klasy międzynarodowej. Na
uczestników czekać będą również konkursy piłkarskie oraz
nauka podstawowych technik
piłki nożnej prowadzona przez
zawodniczki klubu sportowego
GOSIRKI Piaseczno, przy współpracy z ﬁrmą Decathlon Piaseczno. Gośćmi specjalnymi imprezy będą Paulina Należyta
oraz Marta Stodólska – czołowe
reprezentantki tego klubu.
W związku ze zbliżającymi się

Na majowej EkoNiedzieli dziecięcą uwagę pochłonęły klocki
MUBABAO
Foto Szadkowscy
wakacjami odbędzie się też prelekcja o poprawie komfortu
i bezpieczeństwa kierowców
podczas podróży, prowadzone
przez stowarzyszenie Autofederacja Polska. Organizatorzy planują podsumowanie konkursu

ekologicznego „Zbiórka kartonów po płynnej żywności” oraz
wręczenie nagród i wyróżnień.
Wszystkie te atrakcje dostępne
będą bezpłatnie na rynku miejskim w godzinach 12.00 – 14.00.
*
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KS GOSIRKI Piaseczno
w Ekstralidze!
Drużyna piaseczyńskich GOSIREK wspaniałą
grą zapewniła
sobie historyczny awans do
Ekstraligi piłki
nożnej kobiet
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sport

Piłkarki trenujące pod okiem
Krzysztofa Dudka sprawiły się
znakomicie i na kolejkę przed
końcem rozgrywek I ligi zagwarantowały sobie awans, pokonując w Szczecinie miejscową Olimpię 2:1. Bramki na wagę awansu
zdobyły Linda Dudek w 51. minucie i Marta Stodulska w doliczonym czasie gry. Warto podkreślić,
że GOSIRKI awansowały do naj-

wyższego szczebla rozgrywek
jako beniaminek w debiutanckim
roku swoich występów w I lidze.
W sobotnie popołudnie 2
czerwca na stadionie przy ul. 1
Maja 16 w Piasecznie podopieczne
trenera Dudka otrzymały z rąk
burmistrza Zdzisława Lisa medale
oraz puchar. Wcześniej rozegrały
ostatni mecz w I lidze, pokonując
3:0 UKS Victorię SP2 Sianów.
*

Piaseczno kibicuje
W niedzielę 10
czerwca zawitało
do Piaseczna profesjonalne miasteczko
wspólnego kibicowania
Mieszkańcy Piaseczna obejrzeli
na wielkim ekranie mecze Hiszpania – Włochy oraz Chorwacja
– Irlandia. Mobilna strefa przyciągnęła do centrum miasta
setki osób. Plenerowa impreza
Fan City Tour była połączeniem
animacji i konkursów z oglądaniem na żywo transmisji meczów piłkarskich na diodowym
ekranie o rozmiarach 5x3 m.
Zabawy dla dzieci i dorosłych
prowadzili animatorzy z radia
RMF FM oraz przedstawiciele
sponsorów. – Chcieliśmy stworzyć mieszkańcom namiastkę
prawdziwej strefy kibica i myślę, że nam się to udało – mówi
burmistrz Zdzisław Lis. – Niestety ulewa, która nadeszła w
trakcie meczu, popsuła trochę
widowisko, co odbiło się na frekwencji drugiego meczu – dodaje burmistrz.
Organizatorem Mobilnej
Strefy Kibica była gmina Pia-

Pierwszy mecz cieszył się zainteresowaniem mieszkańców
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
seczno, a producentem PROWOKATOR EURO TRUCK Sp. z o.o.
Impreza zorganizowana została
ze środków oﬁcjalnych sponsorów UEFA EURO 2012 oraz pol-

skiej kadry. Do zadań gminy należało zapewnienie zabezpieczenia medycznego, przeciwpożarowego, ochrony oraz sprzątanie
terenu po imprezie.
*

Feta po odebraniu pucharu za zwycięstwo w rozgrywkach I ligi piłki nożnej kobiet
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Wywiad z trenerem Krzysztofem Dudkiem
Czy to najszczęśliwsze dni
w Pana życiu?
Jeśli chodzi o wynik sportowy, to na pewno tak. Dziewięć lat pracy, ciężkiej pracy,
przyniosło wspaniały efekt. Zawodniczki, które są z drużyną
od początku, czyli: Marta Orlińska, Paulina i Emilia Należyte, Kinga Rosłon, Anna Kozłowska, Marta Chmielewska,
Marta Żołnierska, Emilia Baran,
Diana Bielińska, Kasia i Beata
Chapskie i Anna Kopaniewska,
miały po dziewięć, dziesięć lat,
kiedy zaczynały przygodę z naszym klubem. Dziś są dorosłymi kobietami i wspaniałymi
piłkarkami. Warto poświęcić
czas na pracę z takimi dziewczynami.
Czy chciałby Pan kogoś
wyróżnić?
Wszystkie dziewczyny zagrały na sto procent swoich możliwości, zarówno te z pierwszej
jedenastki, jak i rezerwowe.

Co dalej?
Teraz mamy krótkie urlopy.
Dziewczyny dostały dwa tygodnie
wolnego. Na początku lipca wznawiamy treningi, a pod koniec miesiąca wyjeżdżamy na dziesięciodniowy obóz przygotowawczy.
Chcielibyśmy też wzmocnić zespół. Namawiam moją córkę,
która gra obecnie w Górniku
Łęczna, do powrotu do nas. Jesteśmy również zainteresowani
dwiema zawodniczkami z Radomia. Priorytetem jest jednak, aby
grały dziewczyny, które wywalczyły awans, są z nami od lat i na
które zawsze możemy liczyć. Poszukujemy pilnie sponsora, który
wspomógłby drużynę ﬁnansowo.
Chodzi głównie o stypendia. Liczymy również na pomoc gminy,
za którą z góry dziękujemy.
Czego życzyć drużynie?
Przede wszystkim tego, by
omijały nas kontuzje, a także – by
znalazł się sponsor. My ze swojej
strony możemy obiecać, że zro-

Karate Kyokushin dla dzieci
W sobotę 23 czerwca odbędzie się I Piaseczyński Turniej IKO dla dzieci.
Oficjalne rozpoczęcie turnieju na hali Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Piasecznie odbędzie się o godz.
11.00. Wstęp na zawody jest
bezpłatny. Imprezę sportową,
której organizatorem jest
Uczniowski Klub Sortowy BUSHI z Piaseczna – Zalesia Dol-

nego, objął patronatem Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis.
W czwartek 21 czerwca
około godziny 12.00 na stronie
www.szkolawalki.pl zostanie
umieszczona lista zgłoszonych
zawodników z podziałem na kategorie wagowe i wiekowe. Więcej informacji oraz regulamin
turnieju znajdą Państwo na
stronie www.szkolawalki.pl *

bimy wszystko, by nasi kibice byli
zadowoleni i dumni z naszej gry.
Głęboko wierzę, że przygoda z
Ekstraligą potrwa znacznie dłużej
niż jeden sezon.
Na koniec chciałbym podziękować gminie Piaseczno, z panem
burmistrzem Zdzisławem Lisem
na czele, za wsparcie ﬁnansowe,
a także tym, którzy w mniejszym
lub większym stopniu przyczynili
się do tego wspaniałego sukcesu:
pani Annie Płocicy – prezes PSS
Społem, Tomaszowi i Robertowi
Poncyliuszom, Piotrowi Ruchnickiemu, Waldemarowi Kulbackiemu, Maciejowi Płocicy, hurtowni Bajka, masarni Gołków,
ﬁrmie ATS Reklama, Jackowi
Świetlikowi, pracownikom Gminnego Ośrodka Sportu oraz naszej
wspaniałej publiczności, która tak
licznie obserwowała nasze mecze.
Serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów
wśród dziesięciu najlepszych
drużyn w Polsce!

Zacięta rywalizacja pomiędzy zawodnikami gminy Piaseczno i GOSIR-u

Foto Justyna Bobis

Zmagania samorządowców
Piaseczyński Orlik
był 16 czerwca
areną sportowych
emocji dla pięciu
drużyn
W sobotę przy Gminnym
Ośrodku Sportu i Rekreacji rozegrano Turniej Piłkarski towarzyszący Mistrzostwom Euro
2012. Udział w nim wzięły re-

prezentacje Gminy Piaseczno,
Powiatu Piaseczyńskiego, Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, GOSiR Piaseczno oraz
ﬁrmy Sportica. Mecze rozegrano systemem każdy z każdym po piętnaście minut. –Kochani pamiętajcie, że to zabawa, w której wszyscy już teraz jesteście zwycięzcami – powiedział burmistrz Piaseczna
Zdzisław Lis otwierając Turniej.
Najbardziej zwycięsko Turniej

Turniej o Puchar Gołkowa
Kolejna edycja piłkarskiego
turnieju już 7 lipca.
Zachęcamy mieszkańców
do kompletowania siedmioosobowych drużyn i zgłaszania ich
składu organizatorowi do 27
czerwca na adres mailowy:
puchargolkowa@interia.pl. Do
1 lipca wpisowe wynosić będzie
60 zł od drużyny. W turnieju
mogą wziąć udział osoby powyżej trzynastego roku życia.

Rozgrywki będą miały
miejsce 7 lipca na boisku
szkolnym przy Zespole Szkół
Publicznych im. Tadeusza Zawadzkiego w Piasecznie.
Pierwszy mecz zapowiedziano na godz. 8.30. Imprezę
sportową przygotowuje Piaseczyńska Grupa Obywatelska wraz z radnym Michałem
Rosą. Zapraszamy do kibicowania.
*

zakończyła jednak reprezentacja ﬁrmy Sportica wygrywając
wszystkie mecze i tracąc tylko
jedną bramkę. Być może dlatego, że w niej stanął sam Grzegorz Szamotulski, były zawodnik m.in. Legii Warszawa
i reprezentacji Polski. Na drugim miejscu uplasował się zespół GOSiR Piaseczno, na trzecim Straż Pożarna.
Organizatorem Turnieju
był GOSiR Piaseczno.
*
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Trwają prace przy uzupełnianiu zieleni na
skwerach i wzdłuż głównych ulic miasta.
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Zielono wokół nas
Trwają prace
przy uzupełnianiu
zieleni na skwerach
i wzdłuż głównych
ulic miast
Zazieleniony rynek
Na przełomie kwietnia i maja
na piaseczyńskim rynku stanęło
ponad pięćdziesiąt donic z różnorodną roślinnością. Wzdłuż jezdni
ul. Kościuszki ustawiono 26 donic
z kulistą odmianą wiśni osobliwej
a u jej podstawy powierzchnię
donicy uzupełniono niską odmianą krzewów ozdobnych. Kolejne 26 donic usytuowano w pozostałej części placu, obsadzając
je krzewami: trzmieliną, jałowcem łuskowym, berberysami.
Nowe nasadzenia wykonano również na placu przy
krzyżu ku pamięci Jana Pawła II.
Wykonano falujący klomb, uzupełniając jego otoczenie czterema piramidalnymi donicami,
na których umieszczono blisko
sześćset pelargonii. Całość prac
została zwieńczona ustawieniem nowoczesnej falistej ławki,
na której odpocząć mogą osoby
odwiedzające to miejsce.
Zielony parking
Na parkingu pomiędzy ulicami Zgody i Sierakowskiego
wykonano przebudowę pasa
zieleni pomiędzy parkingami,
uzupełniając go nowymi nasa-

Nowy pomysł na wakacyjną atrakcję turystyczną

Powozem na Górki
Szymona
W niedzielę 10 czerwca odbył się inauguracyjny przejazd
pojazdem konnym.
Przejazdy powozem konnym wykonuje ﬁrma BINGO w ramach realizowanego programu turystyki weekendowej dla miasta i gminy Piaseczno, opracowanego przez Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości Piaseczna.
Firma będzie świadczyć usługi w dni wolne od pracy, przewożąc turystów pojazdami konnymi po wytyczonych trasach
łączących centrum miasta (ul. Zgody obok Parku Miejskiego)
z terenami rekreacyjnymi (Górki Szymona w Zalesiu Dolnym
oraz Zimne Doły w Zalesiu Górnym).
Kontakt do organizatora – e-mail: adreg@poczta.onet.pl, tel.
501 719 650.
*

Wzdłuż ul. Puławskiej powstało sześć nowych klombów
Foto Dagmara Hammerl/URZĄD MIASTA
dzeniami tawuły japońskiej
wzdłuż łagodnie wygiętych linii. Odnowiono również okolice
przystanku przy ul. Sierakowskiego, układając trawę w rolkach i nasadzając ozdobne krzewy pęcherznicy kalinolistnej
w dwóch odmianach kolorystycznych.
Klomby na ul. Puławskiej
Wzdłuż ul. Puławskiej powstało sześć nowych klombów,
które zostały obsadzone berberysami, kosodrzewiną, krzewuszką cudowną oraz tawliną
jarzębolistną. W ramach prac

na ul. Puławskiej przebudowano również skwerek zieleni
na skrzyżowaniu z ul. Chyliczkowską. Przeprojektowano tam
koncepcję nasadzeń oraz umieszczono nowe krzewy i byliny
ozdobne.
Wjazd do miasta
W połowie czerwca Wydział Utrzymania Terenów Publicznych zlecił również kompleksowe opracowanie projektu
zieleni, który ma być wdrożony
przy wjeździe do Piaseczna.
Opracowanie obejmie swym
zasięgiem rejon skrzyżowania

ulic Puławskiej i Okulickiego.
Wstępnie wykonana koncepcja
dla tego terenu zakłada wykonanie ozdobnych, niewysokich
murków z piaskowca i umieszczenie na nich napisu „Piaseczno”. Murki będą otoczone
niskimi trawami ozdobnymi
oraz niewysokimi krzewami
okrywowymi. Szczegóły dotyczące konkretnych gatunków
będą znane po ukończeniu prac
projektowych, a pierwsze efekty w terenie powinniśmy zobaczyć już w drugiej połowie
wakacji.
*

Krokodyl opanował Piaseczno
Uczestnicy piaseczyńskiego Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Ziemi mieli niecodzienną możliwość sfotografowania
się i porozmawiania z... krokodylem
Ten sympatyczny, niegroźny
i przede wszystkim pluszowy
okaz, będący bohaterem programu edukacyjnego „Eko postawa to dobra zabawa!”, 27 maja
odwiedził Strefę Wody przygotowaną przez PWiK w Piasecznie i
podbił serca zarówno młodszych,
jak i starszych.
Od rana, pod czujnym krokodylim okiem, na terenie
Parku Miejskiego trwały ﬁnalne
przygotowania. Czasu było niewiele, gdyż według planu impreza miała rozpocząć się
w samo południe. Ostatnie
wskazówki, porady i ekipa
Strefy Wody z niecierpliwością
wyglądała już pierwszych
uczestników zabawy. Przybyłych witał osobiście sam ekoKROK oraz reprezentacja pracowników PWiK w Piasecznie,
która wszystkim wręczała prapremierową wodę „Pewiczankę”, a najmłodszym białoniebieskie balony oraz zestawy
do baniek mydlanych.
Zwiedzający mogli obejrzeć
imponujący wóz asenizacyjny
oraz niezwykłą wystawę prac
plastycznych pn. „EkoKROK dba
o środowisko”, stworzoną przez

dzieci z piaseczyńskich przedszkoli. Co godzinę uczestnicy
mogli też wziąć udział w loterii
fantowej, w której każdy otrzymywał miły upominek.
Żądni wiedzy mogli poczuć
się w Streﬁe Wody jak prawdziwi naukowcy. W dwóch laboratoriach adepci nauk ścisłych tworzyli unikatowe tęcze
w probówce oraz odkrywali na
nowo właściwości wody. Pomysłowe, zabawne i przystępne
doświadczenia na pewno na
długo pozostaną w pamięci
wszystkich, nawet tych, którzy
dotychczas unikali zajęć z ﬁzyki
czy chemii.
Równolegle w Parku Miejskim odbywała się gra miejska.
W ramach misji uczestnicy mieli
za zadanie uratować Ostatnią
Kroplę Wody. Przy wykorzystaniu dotychczasowej wiedzy,
kreatywności i sprawności poznawali i utrwalali zagadnienia
z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Oczywiście misja zakończyła się sukcesem!
Zdjęcia ze Strefy Wody
można obejrzenia na proﬁlu
PWiK Piaseczno na Facebooku.
Do zobaczenia za rok!

Bieg Natury – Chojnów 2012

23 czerwca na terenie Nadleśnictwa Chojnów odbędzie
się druga edycja Biegu Natury – na rzecz dzieci z domów
dziecka.
Bieg Natury 2012 to kolejna z cyklu imprez, których ideą jest
promocja aktywnego stylu życia i edukacja leśna. Celem tegorocznego Biegu jest zebranie środków ﬁnansowych na wakacyjne
wyjazdy dzieci z domu dziecka w Zambrowie oraz na warsztaty
edukacyjne dla dzieci z domów dziecka w Kozienicach i Białowieży.
Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.
– Sukces zeszłorocznego Biegu Natury sprawił, że w tym
roku zabraliśmy się za przygotowania ze zdwojoną energią! Cieszy nas duże zainteresowanie imprezą, ale największą satysfakcję dają nam uśmiechnięte buzie dzieciaków z domów
dziecka. To energia, która pozwala pokonać nawet najdłuższy
z zaplanowanych na ten rok dystansów – mówi Izabela Staniszewski, prezes Polskiej Fundacji Sportu i Kultury.
Bieg odbędzie się na terenie Nadleśnictwa Chojnów, które jest
współorganizatorem imprezy. Uczestnicy rozpoczną rywalizację
o godz. 11.00 na polanie Zimne Doły. Najdłuższa trasa liczy 10 km.
Krótsze dystanse to: 3 km, 1 km, 600 m i 200 m, z tym że dwie
ostatnie zostały zaplanowane z myślą o dzieciach i młodzieży.
Wszystkie przygotowania do imprezy prowadzone są przez
wolontariuszy Akcji Reakcji, młodzieży gimnazjalnej będącej
pod opieką Polskiej Fundacji Sportu i Kultury. W dniu zawodów
zgłoszenia będą przyjmowane od godz. 9.00. Przewidziano również liczne atrakcje dla najmłodszych: bańki mydlane, malowanie buziek czy skakanie na skakance.
Dodatkowych informacji udziela Agata Szewczyk – koordynator projektu: e-mail: agata.szewczyk@sportikultura.org,
tel. 600 092 255.
*

KOMUNIKAT

Foto Jakub Leszczyński/PWiK Piaseczno

MSBM „Patronat-3” w Piasecznie informuje, że Rada Miejska
w Piasecznie w dniu 16 maja 2012 r. zatwierdziła taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013
r., na terenie obsługiwanym przez Młodzieżową Spółdzielnię
Budowlano-Mieszkaniową „Patronat-3” w Piasecznie.
Stawki cen i opłat (netto) na terenie obsługiwanym
3
przez MSBM „Patronat-3”: cena wody – 2,97 zł/m , opłata
abonamentowa – 2,00 zł, opłata abonamentowa (na wymianę wodomierza) – 2,90 zł miesięcznie.
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Bezpieczne wakacje

Strażnicy uczą dzieci
W połowie czerwca z inicjatywy piaseczyńskiej straży miejskiej ruszyła
akcja „Bezpieczne wakacje”
Pan Aleksander Domaniecki w lipcu będzie obchodził swoje
setne urodziny
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Uhonorowani oﬁcerowie
W środę 6 czerwca w Urzędzie Miasta wręczono weteranom z naszej gminy pamiątkowe odznaczenia wojskowe.
W uroczystym i kameralnym spotkaniu, którego gospodarzem był burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis, uczestniczyli
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie oraz
Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów.
Stopniem porucznika uhonorowano Aleksandra Domanieckiego, który walczył w bitwie nad Bzurą w okresie
kampanii wrześniowej. W lipcu weteran będzie obchodził
swoje setne urodziny. – Czuję się tak sobie, ale pamięć
jeszcze jest – podkreślał Pan Aleksander, opowiadając historie z okresu wojny.
Za szczególny wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności stopniem porucznika został
uhonorowany również Jerzy Zwierzyński, członek Szarych
Szeregów. Mając czternaście lat, uczestniczył on w powstaniu warszawskim. Walczył w batalionie Armii Krajowej
„Ruczaj”. Wspomina ze wzruszeniem, że Warszawę opuszczał z cywilami, a nie z kolegami z AK – właśnie z powodu
swojego młodego wieku.
Obaj weterani część swojego życia spędzili w Tatrach
i obaj wspominają ten okres jako najlepszy w życiu, ciekawy, twórczy i dający siłę.
Na uroczystości zabrakło trzeciego mieszkańca naszej
gminy, Jarosława Węglińskiego, zaproszonego do odebrania Gwiazdy Iraku – odznaczenia Prezydenta RP za uczestnictwo w misji stabilizacyjnej w Iraku.
*

Akcja „Adoptuj zwierzaka”
Szanowni Mieszkańcy! Zwracamy się do osób o wielkich
sercach, którym nie jest obojętne zdrowie i życie bezpańskich zwierząt.
Zachęcamy do przesyłania
zdjęć zwierząt przeznaczonych do adopcji (wraz z krótkim opisem), które możemy
umieścić na stronie internetowej gminy Piaseczno w zakładce „Adoptuj zwierzaka”.
Straż Miejska, która jest organizatorem akcji, odpowie
na wszelkie Państwa pytania i pomoże w przygotowaniu
do adopcji zwierząt z terenu gminy Piaseczno.
Kontakt: e-mail: strazmiejska@piaseczno.eu,
tel.: 22 750 21 60
*

OGŁOSZENIE

wykaz nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art. 38
ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekretariacie
Burmistrza oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu
zamieszczony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod nośniki reklamowe części działek nr 19/6 i 41/10 położonych w
obrębie 12. miasta Piaseczno, rejon ulic Puławskiej i Syrenki,
oraz przeznaczonych do użyczenia pod usługi sportowe
części działki nr 235 w Złotokłosie.

Celem akcji jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i promowanie bezpiecznych zachowań
podczas wakacji i w czasie wolnym.
W ramach projektu strażnicy
odwiedzają piaseczyńskie szkoły
by edukować najmłodszych
mieszkańców jak rozpoznawać
niebezpieczeństwo w domu, na
drodze, w kontaktach z innymi,
oraz jak sobie radzić w sytuacjach
zagrożenia. Uczniowie klas 0 -3
dowiadują się w trakcie interaktywnych zabaw i konkursów

między innymi jak należy zachowywać się na plaży i w wodzie
czy jak ustrzec się przed kradzieżą. W trakcie zajęć dzieci
otrzymują wiele przydatnych informacji, utrwalają sobie numery
alarmowe, ale także poznają lepiej strażników miejskich i dowiadują się do kogo zwracać się
o pomoc.
Projekt „Bezpieczne wakacje” potrwa do końca roku szkolnego. W nowym roku szkolnym
strażnicy powrócą do szkół z akcją pod nowym hasłem.
*

Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Świętojańskiej
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Wybieramy najlepszą imprezę
Do 30 czerwca
możemy wybierać spośród 19
kandydatek do
tego tytułu.
Na portalu społecznościowym
Facebook rozpoczęło się głosowanie na najlepszą imprezę markę powiatu piaseczyńskiego.
Do konkursu zgłoszone zostały
imprezy promujące nasz region
i będące jego marką lub mogące
być nią w niedalekiej przyszłości.
Chodzi o wydarzenia, które są
warte zarówno uczestnictwa,
ale także jeszcze większej pro-

mocji czy samej uwagi nas
wszystkich oraz dodatkowych
środków ﬁnansowych i zaangażowania w ich organizację,
przede wszystkim ze strony lokalnych samorządów. Do konkursu zaproponowano imprezy
ponadgminne, dlatego takie wydarzenia jak np. Dni Miasta, Dni
Gminy, Gminne Dożynki nie zostały uwzględnione ze względu
na fakt, że są to wydarzenia skierowane przede wszystkim do
mieszkańców danej gminy lub
miasta. Skupiamy się na ciekawych, oryginalnych wydarzeniach ogólnodostępnych, cieszących się popularnością, wynikających z historii i tradycji re-

gionu i przede wszystkim ponadlokalnych. Zaproponowano
zarówno imprezy kulturalne, jak
i sportowe, które przez swą
atrakcyjność warte są, aby
w nich uczestniczyć, przyjechać
z daleka, wracać w kolejnych
edycjach i zachęcać do uczestnictwa wszystkich bliskich.
Na koncie Facebook’owym
Serwisu Mieszkańców Powiatu
Piaseczyńskiego została zamieszczona galeria zdjęć. Każda
fotograﬁa jest wizytówką jednej
imprezy - kandydatki, opatrzoną w krótki opis. „Lajkujemy” do 30 czerwca. Na każdą
z imprez oczywiście kliknąć
można tylko raz. Wygra to wy-

darzenie, które 30 czerwca będzie miało najwięcej „lajków” od
mieszkańców powiatu piaseczyńskiego.
Istnieje możliwość głosowania na imprezy spoza listy.
Pod zdjęciem nr 20 będzie
można w komentarzach dopisać imprezę-kandydatkę (podając jej pełną nazwę, termin
i miejscowość gdzie się odbywa). „Lajki” do tego komentarza też będą brane pod uwagę
w zabawie, tak jak te pod zdjęciami. Szczegóły o kandydujących imprezach znajdą Państwo
na stronie www.piaseczno.eu
oraz www.powiat-piaseczynski.info
*

Polska w ćwierćﬁnale
Czego nie udało
się kadrze narodowej, udało się
młodzikom z Głoskowa
W sobotę na boisku Orlik przy
GOSIR Piaseczno reprezentacja
Polski miażdżąco wygrała z Rosją
8:1 a dzień później pokonała Czechy 1:0. Trwające równolegle do
turnieju EURO 2012 rozgrywki
Mini Euro w Piasecznie przyniosły bardziej optymistyczne rozstrzygnięcia. Polska, czyli drużyna LKS Victoria Głosków, weszła
do ćwierćﬁnałów i nadal ma
szansę na wygraną. 23 czerwca
o godz. 9.00 zmierzy się teraz z
Holandią. W piaseczyńskich
ćwierćﬁnałach znalazły się również Portugalia, Czechy, Hiszpania, Szwecja, Anglia i Irlandia. Pół-

Mecze na Orliku były zacięte jak te na dużych stadionach
ﬁnały i ﬁnał Mini Euro zaplanowany jest w niedzielę, 24 czerwca.
Organizatorem i pomysłodawcą
tej imprezy jest Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Piasecznie
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OGŁOSZENIE
UiA.ZP.6721.25.2012.WK
Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska zawiadamiam o zatwierdzeniu uchwałą Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr 532/XXI/2012 z dnia
16 maja 2012 r. zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego
ulicami: Jana Pawła II, Wojska Polskiego,
Sienkiewicza, torami kolei Warszawa – Radom (obszar A6, A7, A10, A11, A15, A16, A28,
A29) – Etap I.
Możliwość zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu:
1. BiP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
www.piaseczno.eu
2. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Wydział
Urbanistyki i Architektury, ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno.
Uzasadnienie
Niniejsza uchwała jest kolejnym etapem
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej gminy Piaseczno w oparciu o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Piaseczno. Obszar
objęty planem obejmuje teren części miasta
Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami:
Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza,
torami kolei Warszawa – Radom (obszar A6,
A7, A10, A11, A15, A16, A28, A29).
Istotą planu jest ustalenie układu komunikacyjnego w powiązaniu z układem zewnętrznym, ustalenie przeznaczenia, poszczególnych
terenów oraz parametrów i wskaźników zabudowy. Zakres planu jest zgodny z art. 15 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80,
poz. 717 ze zm.), plan sporządzony został zgodnie
z art. 17 ww. ustawy. Prace nad jego sporządzeniem podjęto po dokonaniu wymaganych analiz
wynikających z art. 14 ust. 5 ww. ustawy i podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania
na środowisko, zgodnie z wymaganiami ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU
Nr 199, poz. 1227 ze zm.). W procedurze plani-
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stycznej uzyskano do projektu planu niezbędne
opinie i uzgodnienia. Zgodnie z wymogami ustawowymi w procedurze sporządzania planu zapewniono udział społeczeństwa, który przedstawia się następująco. Po ogłoszeniu
o przystąpieniu do sporządzenia planu wpłynęło
6 wniosków, które dotyczyły zachowania ustaleń
obowiązującego planu, wnioski zostały odrzucone z uwagi na to, że projekt planu miał na celu
uszczegółowienie zapisów obowiązującego
planu i dostosowanie ich do obecnie obowiązujących norm i przepisów odrębnych (obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opracowany został w skali 1:5000, bez
wyznaczenia układu komunikacyjnego dla powyższego obszaru, bez wskaźnika miejsc parkingowych powierzchni biologicznie czynnej).
Stosownie do art. 17 pkt 10 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU
Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 39 ust. 1 i w związku z
art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (DzU z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn.
zm.) ogłoszono w prasie lokalnej „Kurier Południowy” nr 47 (418)/W1 z dnia 16 grudnia 2011 r.,
poprzez obwieszczenia oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Piaseczno (www.piaseczno.eu) o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu planu w terminie od 23 grudnia 2011 r.
do 24 stycznia 2012 r. i możliwości składania uwag
do projektu planu w terminie do 17 lutego 2012 r.
Podczas dyskusji publicznej w dniu 5 stycznia 2012
r. uczestnicy nie polemizowali z ustaleniami projektu planu, a jedynie zasięgali precyzyjnych informacji o jego rozwiązaniach. Do wyłożonego
projektu planu złożono 11 uwag, dotyczących
między innymi układu komunikacyjnego, powierzchni biologicznie czynnej, intensywności
zabudowy, wskaźnika miejsc parkingowych, wysokości zabudowy oraz przeznaczenia poszczególnych terenów. Część uwag uwzględniono.
Uchwałą Nr 467/XIX/2012 z dnia 14 marca
2012 r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie
wykonania uchwały Nr 923/XXXII/2009 Rady
Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawła II,
Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei
Warszawa – Radom (obszar A6, A7, A10, A11,

A15, A16, A 28, A29) ze względu na zaistniałe
okoliczności i uwarunkowania podzielono
obszar objęty uchwałą o przystąpieniu na
dwa etapy.
Etap I w granicach określonych uchwałą Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr 923/XXXII/2009
z dnia 18 lutego 2009 r., z wyłączeniem części obszaru ograniczonego od zachodu zachodnią granicą terenów kolei Warszawa – Radom, od północy osią ul. Jana Pawła II, od wschodu wschodnią
granicą terenów kolei Warszawa – Radom, południową linią rozgraniczającą ul. Nadarzyńskiej,
zachodnią linią rozgraniczającą ul. Dworcowej,
południową linią rozgraniczającą ul. Lotników,
wschodnią linią rozgraniczającą ul. Poniatowskiego oraz osią ul. Sienkiewicza.
Etap II w granicach obszaru ograniczonego
od zachodu zachodnią granicą terenów kolei
Warszawa – Radom, od północy osią ul. Jana
Pawła II, od wschodu wschodnią granicą terenów kolei Warszawa – Radom, południową linią
rozgraniczającą ul. Nadarzyńskiej, zachodnią linią rozgraniczającą ul. Dworcowej, południową
linią rozgraniczającą ul. Lotników wschodnią linią rozgraniczającą ul. Poniatowskiego oraz osią
ul. Sienkiewicza. Etapowanie powyższego planu
wynikało z potrzeby pilnego uchwalenia planu
w zakresie terenów ujętych w uchwale jako
etap I, w szczególności pilną potrzebą przeznaczenia terenu pod funkcje oświatowe oraz z konieczności zawieszenia realizacji projektu planu
w zakresie terenów ujętych w uchwale jako
etap II z uwagi na planowaną przebudowę linii
kolejowej i uzależnienie uzgodnienia planu
w tym zakresie od zakończenia prac projektowych związanych z przebudową linii kolejowej.
Podsumowanie
sporządzone stosownie do a rt. 55 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (DzU Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
1. Przy opracowywaniu przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego analizowano możliwości rozwiązań alternatywnych. Podstawą sformułowania zasad
zagospodarowania terenu w planie była gruntowna analiza występujących uwarunkowań,
w tym stanu środowiska. W planie zapewniono
warunki do ochrony środowiska, w tym: wód
podziemnych, powietrza, oszczędnego gospo-

OGŁOSZENIE
UiA.ZP.6721.26.2012.WK
Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska zawiadamiam o zatwierdzeniu Uchwałą Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr 533/XXI/2012
z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław II w granicach dz. ozn. nr ewid. 350/3.
Możliwość zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu:
1. BiP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
www.piaseczno.eu
2. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Wydział
Urbanistyki i Architektury, ul. Kościuszki 5, 05500 Piaseczno.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (DzU Nr 80, poz. 717
z późn. zm.) Rada Miejska w Piasecznie podjęła
uchwałę Nr 1457/XLIX/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Józefosław II w granicach dz. ozn. nr ewid. 350/3. Stosownie do art.
17 pkt 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80, poz. 717 ze
zm.) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 paździer-

darowania terenem przy jednoczesnym ograniczaniu szaty roślinnej na terenach inwestycyjnych. Warunki zagospodarowania terenu
oparte są na obowiązujących normach i standardach środowiskowych. Rodzaj zmian i ich
zakres przestrzenny nie będą powodować znaczących zmian w środowisku. Przyjęte w planie
rozwiązania będą prowadziły do oddziaływania
zewnętrznego na tereny przyległe, jednak nie
będzie to ograniczać ich dotychczasowego
sposobu użytkowania.
2. Projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko został pozytywnie zaopiniowany
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
3. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgłoszono 6 wniosków i 11 uwag. Wnioski, które dotyczyły zachowania ustaleń obowiązującego planu,
zostały odrzucone z uwagi na to, że projekt
planu miał na celu uszczegółowienie zapisów
obowiązującego planu i dostosowanie ich do
obecnie obowiązujących norm i przepisów
odrębnych. Uwagi dotyczyły także między innymi układu komunikacyjnego, powierzchni
biologicznie czynnej, intensywności zabudowy, wskaźnika miejsc parkingowych, wysokości zabudowy oraz przeznaczenia. Część
uwag uwzględniono.
4. Skutki ustaleń planu nie będą miały zasięgu
transgranicznego.
5. Ustalenia ww. planu pozwalają na realizację
założeń polityki przestrzennej Miasta i Gminy
Piaseczno określonej w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zastosowanie zasad zawartych w ustaleniach planu pozwoli w przyszłości na rozwój
miasta Piaseczna z zachowaniem zasad ładu
przestrzennego. Zaleceniem do dalszych prac
jest ścisłe przestrzeganie zasad zagospodarowania terenów ustalonych w planie oraz zastosowanie monitoringu zmian w środowisku, wywołanych dalszym rozwojem tego obszaru.
Szczególny nacisk należy położyć na pomiar natężenia hałasu komunikacyjnego i zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, gleb i wód.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

zatwierdzenie MPZP - Józefosław II

nika 2009 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (DzU Nr 199, poz. 1227 ze
zm.) ogłoszono w prasie lokalnej „Kurier Południowy” nr 48 (371) z dnia 17 grudnia 2010 r. poprzez obwieszczenia oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu o podjęciu uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany planu i możliwościach
składania wniosków do planu w terminie 21 od
dnia ogłoszenia. W odpowiedzi nie wpłynął żaden wniosek do projektu planu. Stosownie do
art. 17 pkt 10 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80, poz.
717 ze zm.), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (DzU z 2008 r., Nr 199, poz. 1227
z późn. zm.) ogłoszono w prasie lokalnej „Kurier
Południowy” nr 47 (418)/W1 z dnia 16 grudnia 2011
r., poprzez obwieszczenia oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Piaseczno (www.piaseczno.eu) o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu planu w terminie od 23 grudnia 2011 do
24 stycznia 2012 r. i możliwości składania uwag
do projektu planu w terminie do 17 lutego 2012
r. W odpowiedzi nie wpłynęła żadna uwaga do
projektu planu.

Podsumowanie
sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (DzU Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
1. Przy opracowywaniu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Józefosław II w granicach dz. ozn.
nr ewid. 350/3 zatwierdzonego uchwałą Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr 533/XXI/2012 z dnia
16 maja 2012 r. analizowano możliwości rozwiązań alternatywnych. Podstawą sformułowania zasad zagospodarowania terenu w planie była gruntowna analiza występujących
uwarunkowań, w tym stanu środowiska.
W planie zapewniono warunki do ochrony
środowiska, w tym: wód podziemnych, powietrza, oszczędnego gospodarowania terenem przy jednoczesnym ograniczaniu szaty
roślinnej na terenach inwestycyjnych. Warunki
zagospodarowania terenu oparte są na obowiązujących normach i standardach środowiskowych. Rodzaj zmian i ich zakres przestrzenny nie będą powodować znaczących
zmian w środowisku. Przyjęte w planie rozwiązania prowadziły będą do oddziaływania
zewnętrznego na tereny przyległe, jednak nie
będzie to ograniczać ich dotychczasowego
sposobu użytkowania.

2. Projekt zmiany ww. planu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
3. W postępowaniu o strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko przeprowadzonej
do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Józefosław II nie zgłoszono wniosków i uwag.
4. Skutki ustaleń planu nie będą miały zasięgu
transgranicznego.
5. Ustalenia zmiany ww. planu pozwalają na realizację założeń polityki przestrzennej Miasta
i Gminy Piaseczno określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Zastosowanie zasad zawartych
w ustaleniach planu pozwoli w przyszłości na
rozwój z zachowaniem zasad ładu przestrzennego. Zaleceniem do dalszych prac jest ścisłe
przestrzeganie zasad zagospodarowania terenów ustalonych w planie oraz zastosowanie
monitoringu zmian w środowisku wywołanych
dalszym rozwojem tego obszaru. Szczególny
nacisk należy położyć na pomiar natężenia hałasu komunikacyjnego i zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, gleb i wód.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Piaseczyńska

KULTURA

XII Piaseczyńskie Teatralia
Sobótkowe
Zapraszamy serdecznie na trzydniowe święto teatru w Piasecznie

Teatr AKT
Od 21 do 23 czerwca podczas XII
Piaseczyńskich Teatraliów Sobótkowych zaprezentują się teatry lokalne i krajowe. Ponadto
wszystkie wieczory zostaną
umilone przez koncerty. Nie zabraknie też tradycyjnego obrzędu nocy świętojańskiej.
Teatralia rozpoczną się
w czwartkowy wieczór koncertem zespołu Ostatnie Takie Trio,
który wystąpi na miejskim
rynku o godz. 20.30. Godzinę
później widzowie przemieszczą
się na parking przy ul. Sierakowskiego, aby obejrzeć „Match footballowy” w wykonaniu Teatru AKT.
„Match footballowy”
Pierwszym plenerowym
przedstawieniem będzie widowisko odbywające się na styku
dwóch dziedzin: teatru i sportu.
Tematyka, z uwagi na EURO
2012 jak najbardziej aktualna,
wpisuje się w nurt ożywionych
dyskusji o piłce nożnej, w których biorą udział nawet ludzie
spoza środowiska sportowego.
Ideą spektaklu jest ukazanie
wspólnego dla sztuki i sportu fenomenu gry, dzięki któremu
możemy przenieść się do innej
rzeczywistości, poszukiwać nowych przestrzeni. Charakterystyką gry jest konfrontacja
z rzeczywistością, tak znamienna dla teatru ulicznego
i piłki nożnej. Bezpośrednią inspiracją widowiska są sceny

Foto Izabella Kowalska
z boiska, przetworzone w wizję
teatralną. Fragmenty treningu
piłkarskiego, zdarzenia meczowe zostały zmodyﬁkowane
według metod, którymi posługuje się teatr ruchu i tańca. Postacie piłkarzy, kibiców, sędziego, trenerów, działaczy są

Kowalski. W spektaklu występują: Marta Suzin, Barbara Wojciuk, Joanna Ziemczyk, Marek
Kowalski, Tomasz Musiałowicz,
Tomasz Dusiewicz, Janusz Porębski, Krzysztof Skarżyński, Paweł Frankowski, Wiktor Malinowski, oraz chłopcy z Zielonych
Zielonka.
Koncert Alter Etno
i Teatr Fuzja
Drugi dzień festiwalu rozpocznie się o godz. 10.00 występami lokalnych grup teatralnych w Parku Miejskim, które
potrwają do godz. 14.00. Wieczorem zapraszamy na koncert
zespołu Alter Etno, którego
motto brzmi „Zaadaptować obcość” – bo to ona inspiruje.
Członkowie zespołu czerpią inspiracje z rejonów Irlandii, Szkocji, Hiszpanii, Bałkanów, a także
z polskiego folku. Tradycyjna
muzyka tych krajów stała się
impulsem do tworzenia czegoś
innego, a jednocześnie osobistego. W repertuarze zespołu
spotkamy zarówno wokalną,
jak i instrumentalną muzykę
etno-folk, a wyjątkowy klimat
koncertu, który rozpocznie się
o godz. 20.30, wytworzy wyśmienita ekipa muzyków.
Godzinę później na zielonej
trawie Parku Miejskiego wystąpi
Teatr Horrorek ze Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej z przedstawieniem zatytułowanym
„Ikar”. Piątkowy wieczór zakończy spektakl „Cafestrada” w wykonaniu poznańskiego alternatywnego Teatru Fuzja, który
odbędzie się na parkingu przy
ul. Sierakowskiego o godz. 22.15.
Przedstawienie nawiązuje do

zdrady i próby naprawienia wyrządzonych krzywd. Jeden z bohaterów, niczym syn marnotrawny, powraca do miejsca,
które opuścił, a przez to naraził
na destrukcyjną siłę „pana
i władcy”. Okazuje się jednak, że
nie ma do czego (ani do kogo)
wracać. Na pogorzelisku jego
dawnego domu pozostała tylko
metaforyczna postać... zranionej Opatrzności? Sprawiedliwości? A może wolności, która
cierpi za każdym razem, gdy
ktoś kreśli kolejne granice, separując człowieka od człowieka?
Dzieci dzieciom
22 czerwca między godz.
10.00 a 14.00 oraz 23 czerwca
między godz. 16.00 a 19.00 zapraszamy dzieci na specjalnie
dla nich przygotowany program, który zaprezentowany
zostanie na scenie dziecięcej
w Parku Miejskim. W ramach
tego programu odbędzie się spotkanie z Michałem Malinowskim, twórcą pierwszego na
świecie muzeum w całości poświęconego tradycjom ustnym,
który opowiadać będzie m.in.
o legendarnym kwiecie paproci.
Na scenie wystąpią też: Teatr
ExPonad z Centrum Kultury
w Piasecznie z „Opowieścią
o kropelce”; Teatr Horrorek ze
Szkoły Podstawowej w Nowej
Iwicznej ze spektaklem „Kopciuszek” i Teatr Świat Bajek z Niepublicznego Przedszkola „Świat
Bajek” z przedstawieniem „Dziesięcioro Murzyniątek”. Oprócz
tego „Zakochanego Alladyna”
pokaże Teatr Mimki z Prywatnego Przedszkola Muzycznego
„Bajka 2” w Zalesiu Dolnym,

tazja” w Piasecznie; „Tańcem
malowane” w wykonaniu Teatru
Ale Zgraja z Niepublicznej Szkoły
Podstawowej Nr 72 w Piasecznie;
„Dyrektor Krup na tropie” oraz
„Zabawy w Śpiącą Królewnę” w
wykonaniu teatru ze Szkoły Podstawowej w Lesznowoli oraz
„Czerwone Kapturki” w wykonaniu Teatru Dzieciarnia.pl z Domu
Kultury w Mysiadle.
Obrzęd nocy
świętojańskiej
Ostatni dzień festiwalu nawiązuje do tradycyjnych obrzędów nocy sobótkowej, czyli
święta starosłowiańskiego obchodzonego w najkrótszą noc w
roku. W czasie letniego przesilenia słońca przeprowadzane były
dawniej obrzędy, które miały zapewnić świętującym zdrowie i
urodzaj. W czasie tej magicznej
nocy rozpalano ogniska, w których palono zioła. Skakanie
przez ogniska i tańce wokół nich
miały oczyszczać, chronić przed
złymi mocami i chorobą. W trakcie radosnych zabaw odbywały
się różnego rodzaju wróżby

i tańce. Dziewczęta puszczały w
nurty rzek wianki z zapalonymi
świecami. Jeśli wianek którejś z
nich został wyłowiony przez kawalera, oznaczało to jej szybkie
zamążpójście. Jeśli płynął,
dziewczyna miała wyjść za mąż,
ale nieprędko. Jeśli zaś płonął,
utonął lub zaplątał się w sitowiu,
była duża szansa, że zostanie
ona starą panną. Mieszkańcy
Piaseczna również będą mogli
poczuć atmosferę dawnych
nocy sobótkowych, wspierani
przez Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa od godz. 21.30 w Parku
Miejskim.
Tego dnia zapraszamy również o godz. 20.00 na występ
chóru Quasi Coro z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 72
w Piasecznie, po którym Klub
Sportowy „Grawitacja” zaprezentuje próbkę swoich umiejętności tanecznych w pokazach lyrycal jazz i modern. Tuż przed
rozpoczęciem obrzędu nocy
świętojańskiej z komediowym
spektaklem „4 pory wg Gałczyńskiego” wystąpi Teatr ExPonad.
*

XII PIASECZYŃSKIE
TEATRALIA SOBÓTKOWE
– PROGRAM IMPREZY
Centrum Kultury
biuro@kulturalni.pl; tel. 22 716 79 62

Czwartek, 21 czerwca
godz. 20.30 – koncert zespołu Ostatnie
Takie Trio, pl. Piłsudskiego (rynek)
godz. 21.30 – „Match footballowy”, Teatr
AKT, parking przy ul. Sierakowskiego
Piątek, 22 czerwca
godz. 10.00–14.00 – Scena Dziecięca, Park
Miejski w Piasecznie
godz. 20.30 – koncert zespołu Alter Etno,
Park Miejski w Piasecznie
godz. 21.30 – „Ikar”, Teatr Horrorek, Park
Miejski w Piasecznie
godz. 22.15 – „Cafestrada”, Teatr Fuzja, parking przy ul. Sierakowskiego

Zespół Alter Etno
punktem wyjścia do rozważań
nad kondycją ﬁzyczną i psychiczną człowieka, a także pokazują fenomen futbolu jako
środka porozumienia między
ludźmi. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Marek

Sobota, 23 czerwca
godz. 16.00–19.00 – Scena Dziecięca, Park
Miejski w Piasecznie
godz. 20.00 – chór Quasi Coro z SP Nr 72
w Piasecznie
– pokaz tańca lyrical jazz i modern,
KS „Grawitacja”, Park Miejski w Piasecznie
godz. 21.00 – Teatr ExPonad „4 pory wg Gałczyńskiego”, Park Miejski w Piasecznie
godz. 21.30 – obrzęd nocy świętojańskiej,
Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa, Park
Miejski w Piasecznie
Foto www.myspace.com/alteretno
Orwellowskiego „Roku 1984”
i porusza tematykę ustrojów politycznych, które zamiast służyć
człowiekowi, izolują go i za obietnicę wiecznej szczęśliwości
zniewalają, a w końcu niszczą.
Nie zabraknie również tematu

a „Bajkę o smutnym osiołku” zaprezentuje Teatr Projekt 72 z Niepublicznej Szkoły Podstawowej
Nr 72 w Piasecznie. Zapraszamy
też na spektakle: „Calineczka”
w wykonaniu Teatru Fantazja
z Prywatnego Przedszkola „Fan-

ORGANIZATORZY:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Centrum
Kultury w Piasecznie, Teatr ExPonad
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Starostwo Powiatu Piaseczyńskiego, Huﬁec
ZHP Piaseczno

