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13. Piaseczyńska Mila
Konstytucyjna

Piaseczyńska
„Wiosna Muzyczna”

3 Maja, w rocznicę święta konstytucji tradycyjnie odbędzie się bieg ulicami naszego
miasta, w którym udział wziąć mogą zarówno sportowcy jak i amatorzy oraz młodzież i dzieci w każdym wieku. Zachęcamy
do wspólnej zabawy
 str. 4

27 kwietnia w kościele św. Anny odbędzie się
koncert Camerata Vistula poświęcony twórczości Witolda Maliszewskiego, wybitnego
przedwojennego kompozytora, który
*str. 4
mieszkał w Zalesiu Dolnym.

Czysta gmina Piaseczno
Od 1 lipca 2013 roku w całej Polsce zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów

2 maja Urząd nieczynny
Uprzejmie informujemy, że dnia 2 maja
2013 r. (czwartek) Urząd Miasta i Gminy
Piaseczno będzie nieczynny. Dyżur pełnić
będzie Straż Miejska w godz. 6.00-22.00.

Znakowanie rowerów
Sezon rowerowy wystartował, zabezpieczmy więc nasz rower przed kradzieżą.
Straż Miejska przeprowadza właśnie akcję
bezpłatnego znakowania rowerów, która
pomóc może w odzyskiwaniu skradzionego mienia.
str. 3

Szanujmy miejsca
pamięci – apel do
mieszkańców
Zwracamy się do mieszkańców z prośbą
o wskazywanie zapomnianych grobów
i przydrożnych kapliczek, celem objęcia
str. 3
tych miejsc należytą opieką.

Rusza Akcja Rynek
Godzina 15
Od maja, co dwa tygodnie, aż do października na piaseczyńskim rynku odbywać się
będą koncerty, spektakle, wystawy oraz
str. 4
zabawy dla najmłodszych.

Znowelizowana ustawa „O utrzymaniu czystości i porządku w gminach”
ma na celu stworzenie lepszych warunków do segregacji śmieci, a także
wyeliminowanie dzikich wysypisk.
Segregując odpady, zapłacisz również
znacznie mniej za ich odbiór. Zgodnie
z nowymi zapisami to gmina przejmie
obowiązek odbioru odpadów, wyłaniając w przetargu specjalistyczną ﬁrmę.
Terminarz
Mimo że nowelizacja zacznie obowiązywać od 1 lipca br., to mieszkańcy
powinni przygotować się do zmian
już teraz. Dlatego ważne jest, aby pamiętali o:

• wypowiedzeniu aktualnie zawartej
umowy na odbiór odpadów – tak aby
przestała obowiązywać od 1 lipca 2013 r.;
• złożeniu w Urzędzie Miasta
i Gminy Piaseczno deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do 31 maja
2013 r.; deklaracja będzie dostępna
na początku maja w Urzędzie Miasta
i Gminy Piaseczno, u niektórych sołtysów oraz na stronie internetowej
www.piaseczno.eu;
• wyposażeniu nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane.
W przypadku zdecydowania się
na zbieranie śmieci w sposób selektywny – Urząd Miasta i Gminy Pia-

seczno dostarczy mieszkańcom worki
w odkreślonej liczbie.
Segregacja się opłaca!
Sortowanie śmieci się opłaca. Pamiętaj, jeśli będziesz segregować odpady,
zapłacisz niższą stawkę za ich wywóz.
Poniżej przedstawiamy stawki za odbiór odpadów, które zostały ustalone podczas pierwszej nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej w Piasecznie w dniu 3.04.2013 r.
Miesięczna opłata dla nieruchomości zamieszkałych wynosi:
– za odpady zbierane w sposób selektywny: 9,00 zł za osobę/miesiąc;
– za odpady nie zbierane w sposób selektywny: 18,00 zł za osobę/miesiąc.

Nowy Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Piotr Obłoza wybrany został
na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piasecznie
podczas sesji w dniu 17 kwietnia
2013 r.

Radny gminy Piaseczno od 2006
roku, członek Klubu Platformy Obywatelskiej, dotychczasowy Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
i Ładu Przestrzennego, członek Komisji

Rewizyjnej, Komisji Finansów i Inwestycji oraz Komisji Sportu.
Pan Piotr Obłoza zastąpił w prezydium Rady zmarłego w marcu
śp. Andrzeja Swata.

Uwaga! W przypadku, gdy spółdzielnia
lub wspólnota mieszkaniowa zadeklaruje, że będzie segregować odpady,
a nie będzie tego przestrzegać, na każdego z mieszkańców zostanie nałożona dwukrotnie wyższa opłata (taka,
jaką uiszczają mieszkańcy, którzy nie
segregują odpadów, czyli 18 zł za
osobę/miesiąc).
W przypadku ﬁrm, i innych nieruchomości niezamieszkałych, opłata
będzie ustalana na podstawie zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów
oraz wielkości pojemnika.
Więcej informacji w dodatku
specjalnym na stronach I - IV.
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aktualności

Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej w Piasecznie

Sprawozdanie z pracy burmistrza

SESJA 33

Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw
i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali
się od 20 marca do 17 kwietnia 2013 r.

17 kwietnia 2013 r.

Przed rozpoczęciem części uchwałodawczej
Sesję rozpoczęto wręczeniem medali za długoletnie pożycie
małżeńskie państwu: Irenie i Walentemu Macierzyńskim, Jadwidze i Janowi Karpiukom oraz Teresie i Andrzejowi Korytkom.
Po ustaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z dwóch
ostatnich sesji, sprawozdanie z okresu pomiędzy sesjami
przedstawiła wiceprzewodnicząca Rady Hanna Krzyżewska.
Przewodniczący wybrany
Pierwszą uchwałą radni przegłosowali wygaśnięcie mandatu radnego śp. pana Andrzeja Swata. Po ukonstytuowaniu się komisji
skrutacyjnej przystąpiono do wyboru nowego Przewodniczącego
Rady. W związku z rezygnacją z kandydowania pani Hanny Krzyżewskiej, jedynym kandydatem, zgłoszonym przez Klub Platformy
Obywatelskiej, był pan Piotr Obłoza. Z 22 uprawnionych do głosowania 17 radnych poparło jego kandydaturę, 1 osoba była przeciw, 3 wstrzymały się od głosu. Oddano jeden głos nieważny.
Zmiany budżetowe
Rada uchwaliła następujące zmiany w budżecie gminy na 2013 rok:
- o 16,5 tys. zł wzrosły wydatki w ramach projektu Comenius
realizowanego przez uczniów Gimnazjum w Józefosławiu,
- o 600 tys. zł zwiększono wydatki na zimowe utrzymanie dróg,
- 50 tys. zł przekazano Powiatowi Piaseczyńskiemu na doﬁnansowanie modernizacji osnowy geodezyjnej wysokościowej.
Zmieniony został plan dochodów i wydatków w „Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych”. Wprowadzono także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Piaseczno na lata 2013–2023.
Bezpieczniej w przedszkolach
O prawie 360 tys. zł zwiększone zostały wydatki na wykonanie
prac, które podniosą standardy bezpieczeństwa przedszkoli i dostosują obiekty do aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej. Środki przeznaczone zostaną m.in. na nowe instalacje oddymiające i obudowy przeciwpożarowe klatek schodowych.
Zmiany w funduszu sołeckim
Na wniosek rady sołeckiej Bogatek przesunięto środki z ogrodzenia
terenu straży pożarnej i niwelacji terenu boiska do piłki nożnej na
modernizację płyty boiska i montaż dodatkowego ogrodzenia tzw.
piłkochwytu w gminnym obiekcie sportowym w Bogatkach.
Zagospodarowanie przestrzenne
Rada zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
- części Piaseczna ograniczonej ulicami: Okulickiego, Julianowską, granicą administracyjną oraz ulicami: Przesmyckiego,
Ceglińskiego, Chyliczkowską, Armii Krajowej,
- części Piaseczna dla działek 19/1, 19/2, 19/3 i 20 z obrębu 44,
- części Józefosławia.
Zdecydowano także o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
planu części Piaseczna:
- dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską i granicą administracyjną miasta,
- dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską
i Puławską,
- teren śródmieścia etap I.

20 marca - 17 kwietnia 2013 r.

Burmistrz ogłosił przetargi na:
• wykonanie nakładki asfaltowej
na ulicach Krótkiej i Traktorzystów w Głoskowie;
• zorganizowanie kolonii dla
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Piaseczno;
• dialog techniczny na koncepcję,
projekt oraz budowę Centrum
Edukacyjno-Multimedialnego
(szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie;
• dostawę mięsa i wyrobów
z mięsa na potrzeby stołówki
szkolnej przy SP Nr 5 w Piasecznie,
ZSP w Chylicach, ZSP w Złotokłosie oraz SP w Zalesiu Górnym;
• dobudowę platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych,
termomodernizację i remont budynku Centrum Kultury przy
ul. Kościuszki 49.
Burmistrz zatwierdził
przetargi na:
• utworzenie i prowadzenie Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) na terenie
miasta Piaseczna, wykonawca –
konsorcjum ﬁrm: Lider – PUK Sita
Piaseczno Sp. z o.o., Konsorcjant –
Sita Polska Sp. z o.o. z Warszawy za
cenę 589 680,00 zł brutto;
• wykonanie nakładek asfaltowych w Woli Gołkowskiej, wykonawca: „Fal-Bruk” Sp. z o.o.,
spółka komandytowa z Warszawy, za cenę 284 130,00 zł;
• wykonanie robót związanych
z termomodernizacją budynku
Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie,
wykonanie: Przedsiębiorstwo
Budowlano-Handlowe REMAR
Rafał Makowski z Orońska, za
cenę 1 730 022,22 zł;
• wszczepienie elektronicznych
identyfikatorów zwierzętom po-

Pozostałe
Oddalono skargę państwa Anny i Wiesława Zegarlińskich na
nieprawidłowości naliczenia dotacji dla prowadzonych przez
nich przedszkoli.
Nadano nazwę Wróbelka ulicy w Siedliskach.
Zatwierdzona została ocena zasobów pomocy społecznej
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograﬁcznej.
Radni wybrali swojego przedstawiciela do Rady Oświatowej
(w miejsce śp. Andrzeja Swata). Został nim Piotr Obłoza.
Pełny protokół dostępny jest na stronie internetowej gminy.

– czytanie bajek przedszkolakom
z przedszkola „Świat Bajek”;
– udział w spotkaniu wielkanocnym w Centrum Kultury w Piasecznie;
– udział w Zgromadzeniu Wspólników PWiK w Piasecznie;
3 kwietnia
– udział w nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej;
4 kwietnia
– spotkanie z mediami;
– udział w pogrzebie Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Andrzeja Swata;
5 kwietnia
– wizyta w Radio Kolor;
– spotkanie z przedstawicielami
„Auchan”;
6 kwietnia
– udział w uroczystościach z okazji 15-lecia Teatru Łups;
8 kwietnia
– spotkanie z mieszkańcami
Wólki Kozodawskiej w sprawie
gospodarki odpadami;
9 kwietnia
– udział w uroczystościach z okazji
50-lecia działalności piaseczyńskiego oddziału Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
połączonych z obchodami Dnia Inwalidy;
10 kwietnia
– spotkanie w sprawie uroczystości z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego w HenrykowieUroczu;
11 kwietnia
– udział w posiedzeniu Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno;
– udział w spotkaniu „Fundacji
Spraw Kobiet”;
– spotkanie z mieszkańcami Antoninowa, Kuleszówki i Mieszkowa
w sprawie gospodarki odpadami;
12 kwietnia
– udział w obradach Powiato-

wego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
– spotkanie z rodzicami dzieci
niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły w KonstancinieJeziornie;
– spotkanie z mieszkańcami Runowa w sprawie gospodarki odpadami;
15 kwietnia
– spotkanie z mieszkańcami Zalesia Górnego w sprawie gospodarki odpadami;
16 kwietnia
– podpisanie umowy w Urzędzie
Marszałkowskim na dofinansowanie projektu „Budowa al. Pokoju w Zalesiu”;
– zebranie Wspólników PCU Piaseczno.
Burmistrz w każdym tygodniu organizuje posiedzenia Kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno, na których omawiane
są bieżące sprawy gminy, współpracuje też z organami Rady Miejskiej oraz bierze udział w posiedzeniach problemowych komisji
Rady Miejskiej.
Burmistrz na bieżąco rozpatruje wnioski o rozłożenie na
raty czynszów dzierżawnych
i przedłużenie umów dzierżaw
oraz wnioski osób fizycznych
i 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.: 22 701 75 88.

Pożegnanie Andrzeja Swata
28 marca po długiej chorobie zmarł Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

Nieruchomości
Radni wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości położonej
w Jagarzewie w związku z zamiarem powiększenia przez
gminę terenu szkoły.
Zmienione uchwały
Rozszerzono projekt ul. Okrzei o fragment ul. Iwaszkiewicza
na działkach, które stanowią własność gminy.
Zmieniona została uchwała Nr 706/XXVI/2012 Rady Miejskiej
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na
terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
Wprowadzono także zmiany w uchwale w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za odpady
komunalne tak, aby opłata wnoszona była z dołu.

chodzącym z terenu gminy Piaseczno, wykonawca – konsorcjum firm: Lider – Przychodnia
Weterynaryjna Iwona Piechowska z Piaseczna, za cenę 29,80 zł
za jedną usługę wszczepienia.
W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi sprawami, m.in. odbyły się następujące spotkania i wydarzenia
z udziałem burmistrza:
22 marca
– spotkanie ze Stowarzyszeniem
Kobiet Piaseczyńskich;
– spotkanie wielkanocne zorganizowane przez Piaseczyński Klub
Kobiet po Mastektomii „Amazonki”;
– zebranie wyborcze sołtysa
i Rady Sołeckiej w Szczakach;
23 marca
– udział w Piaseczyńskich Targach Edukacyjnych;
– udział w Turnieju Maszyn
Wodnych w Zespole Szkół Nr 1;
24 marca
– udział w KiermaszuWielkanocnym
na pl. Piłsudskiego w Piasecznie;
– udział w spotkaniu wielkanocnym w Żabieńcu;
25 marca
– udział w spotkaniu wielkanocnym zorganizowanym przez PKS
„Polonus”;
26 marca
– podpisanie aktu notarialnego
w sprawie obniżenia poprzez umorzenie udziałów kapitału zakładowego spółki PWiK w Piasecznie;
27 marca
– spotkanie z wójtem gminy
Prażmów w sprawie podłączenia
kanalizacji do oczyszczalni
w Wólce Kozodawskiej;
– spotkanie z członkami Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców;
28 marca
– spotkanie z mieszkańcami
ul. Tulipanów;

Ostatnie pożegnanie śp. Andrzeja
Swata odbyło się 4 kwietnia w kościele paraﬁalnym w Zalesiu Górnym. Pan Andrzej został pośmiertnie uhonorowany przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Podczas
mszy świętej przedstawiciel Gabinetu Prezydenta, Pan Michał Szweycer, odczytał słowa uznania od Prezydenta, po czym przekazał order
na ręce Pani Ewy Kozłowskiej, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego.

W imieniu władz samorządowych Pana Andrzeja Swata pożegnał I Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz. – Szanowny Panie Andrzeju,
żegnamy Cię dzisiaj ze smutkiem,
ale i z nadzieją, którą dały nam
Święta Wielkiej Nocy, że Twój Duch
będzie z nami w chwilach ważnych dla Zalesia Górnego i całej
gminy Piaseczno – powiedział wiceburmistrz na zakończenie przemowy. Słowo pożegnania wygłosili
również Pani Hanna Krzyżewska
reprezentująca Radę Miejską
w Piasecznie, Pani Ewa Kozłowska
– Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół
Zalesia Górnego, Pan Wiesław Słowik przedstawiciel sołtysów, Pani
Ewa Molenda Stroińska – sołtys Zalesia Górnego oraz, spontanicznie,
mieszkanka Zalesia Górnego.
W pogrzebie uczestniczyło
wielu przyjaciół i znajomych Pana
Przewodniczącego, przedstawiciele samorządu, licznych instytu-

cji i organizacji społecznych, którzy
następnie odprowadzili go na miejscowy cmentarz.
Pan Andrzej Swat był radnym
gminy Piaseczno trzech kadencji.
W latach 2001–2002 był wiceburmistrzem i członkiem zarządu
gminy, a w latach 2002–2006 I Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno, któremu podlegały
sprawy architektury, geodezji, promocji i ewidencji gospodarczej. Był
w tym czasie również redaktorem
naczelnym „Gazety Piaseczyń-

skiej”. Był członkiem Platformy
Obywatelskiej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego,
w którym przez kilka kadencji – do
2005 roku – pełnił funkcję prezesa
zarządu. Od wielu lat uczestniczył
w organizacji Jarmarku Hubertowskiego w Zalesiu Górnym i
wielu innych projektach stowarzyszenia. Był współautorem
książki „Zalesie Górne 1930–2000”,
wydanej z okazji 70. rocznicy powstania Zalesia Górnego.
*
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Nowe zasady gospodarowania odpadami

Opłaty za odbiór
odpadów
Sortowanie śmieci się opłaca. Pamiętaj, jeśli będziesz
segregować odpady, zapłacisz niższą stawkę za ich
wywóz.
Poniżej przedstawiamy stawki za odbiór odpadów, które
zostały ustalone podczas pierwszej nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej w Piasecznie w dniu 3 kwietnia 2013 r.
Miesięczna opłata dla nieruchomości zamieszkałych wynosi:
– za odpady zbierane w sposób selektywny: 9,00 zł za
osobę/miesiąc;
– za odpady nie zbierane w sposób selektywny: 18,00 zł za
osobę/miesiąc.
W przypadku ﬁrm, i innych nieruchomości niezamieszkałych, opłata będzie ustalana na podstawie zadeklarowanego
sposobu zbierania odpadów oraz wielkości pojemnika.
Miesięczna opłata dla nieruchomości niezamieszkałych
uzależniona jest od zadeklarowanej wielkości pojemnika:
1. Za odpady zbierane w sposób selektywny:
3
– pojemnik o objętości do 0,12 m – 17,00 zł;
– pojemnik o objętości 0,24 m3 – 25,00 zł;
3
– pojemnik o objętości 1,1 m – 55,00 zł;
– pojemnik o objętości 2,5 m3 – 150,00 zł;
– kontener o pojemności 5 m3 – 250,00 zł;
– kontener o pojemności 7 m3 – 400,00 zł;
3
– kontener o pojemności 10 m – 800,00 zł.
2. Za odpady nie zbierane w sposób selektywny:
– pojemnik o objętości do 0,12 m3 – 25,00 zł;
3
– pojemnik o objętości 0,24 m – 38,00 zł;
– pojemnik o objętości 1,1 m3 – 90,00 zł;
– pojemnik o objętości 2,5 m3 – 240,00 zł;
– kontener o pojemności 5 m3 – 375,00 zł;
3
– kontener o pojemności 7 m – 600,00 zł;
– kontener o pojemności 10 m3 – 1200,00 zł.

Odpady zmieszane
W pojemniku na zmieszane odpady (dowolnego koloru)
umieszczamy odpady,
które nie podlegają
segregacji, np. resztki
jedzenia, wszelkiego
rodzaju odpady
higieniczne, mocno
zabrudzone puszki,
butelki lub pojemniki.
Odpadów wymienionych poniżej nie należy wrzucać do żadnego z wyżej wymienionych pojemników/worków:
• baterii i akumulatorów,
• przeterminowanych leków,
• termometrów i innych odpadów zawierających rtęć,
• zużytych olejów (silnikowych, hydraulicznych),
• żarówek, świetlówek,
• resztek farb, lakierów i rozpuszczalników oraz opakowań
po nich,
• zużytych ﬁltrów samochodowych,
• środków ochrony roślin i opakowań po nich,
• środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowań
po nich,
• urządzeń elektrycznych i elektronicznych, np. komputerów,
kalkulatorów, telefonów, suszarek.
Wszystkie tego typu odpady będzie można oddać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się na ul. Technicznej 6 w Piasecznie.
*

Segregacja to nic trudnego
Segregując odpady, zapłacisz znacznie mniej za ich odbiór.
Począwszy od 1 lipca, każdy mieszkaniec gminy Piaseczno, który zadeklaruje selektywną zbiórkę odpadów, będzie rozdzielał w domu odpady na
trzy główne grupy:
• w pierwszym pojemniku lub worku znajdą się odpady suche,
• w drugim pojemniku lub worku – szkło,
• w trzecim pojemniku dowolnego koloru wszystkie inne odpady niepodlegające segregacji (tzw. odpady codziennego użytku).
Dodatkowo w okresie wiosenno-letnim kwiecień–listopad prowadzona będzie zbiórka bioodpadów, w tym odpadów zielonych, umieszczanych w biodegradowalnym worku koloru brązowego.
Poniżej zamieszczamy szczegółowy opis, co należy wrzucać do poszczególnych worków/pojemników.
Żółty pojemnik lub worek – wrzucamy tutaj odpady suche,
między innymi:
• gazety, książki, katalogi, zeszyty; ności (np. po jogurtach, serkach,
keﬁrach, margarynach);
• papierowe torby i worki;
• folię i torebki z tworzyw sztucz• papier szkolny, biurowy;
nych;
• kartony i tekturę oraz zrobione
• puszki po napojach, konserwach;
z nich opakowania;
• kartony po napojach i mleku;
• puste, odkręcone i zgniecione bu• tekstylia;
telki plastikowe (np. typu PET);
• drobny złom żelazny oraz
• plastikowe zakrętki;
drobny złom metali kolorowych
• puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości; (np. zabawki, narzędzia).
• plastikowe opakowania po żywCzego nie powinniśmy wrzucać do pojemnika żółtego?
• styropianu;
• tłustego i zabrudzonego papieru
• gumy;
(np. papierowych opakowań po
• butelek i pojemników z jakąkolmaśle, margarynie, twarogu);
wiek zawartością;
• papieru faksowego, tapet;
• puszek po farbach;
• odpadów higienicznych (np. wa• baterii;
cików, podpasek, pieluch)
•butelek po olejach spożywczych i • opakowań po aerozolach;
• opakowań po środkach chwastosamochodowych;
czy owadobójczych;
• opakowań po olejach spożyw• sprzętu AGD.
czych czy silnikowych, smarach;

Zielony pojemnik lub worek – gromadzimy w nim szkło
i odpady opakowaniowe ze szkła:
• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
• butelki po napojach alkoholowych;
• szklane opakowania po kosmetykach.
Czego nie wrzucamy do pojemnika zielonego?
• szkła żaroodpornego;
• porcelany i ceramiki, doniczek;
• żarówek, lamp neonowych, ﬂu- • szkła okiennego, fajansu;
orescencyjnych i rtęciowych, re- • ekranów i lamp telewizyjnych;
• luster, szyb samochodowych.
ﬂektorów, izolatorów;
• szkła okularowego;
Biodegradowalny przezroczysty worek koloru brązowego
– służy do zbiórki bioodpadów i odpadów zielonych, odbieranych w okresie od kwietnia do listopada. Wrzucamy tu:
Można również wrzucać:
• ściętą trawę
• obierki, resztki owoców i warzyw;
• liście;
• drobne odpady ogrodowe, jak np. • fusy po kawie, herbacie;
• skorupki jajek i łupiny orzechów;
połamane gałęzie drzew;
• kwiaty doniczkowe (wraz z zie- • resztki jedzenia pochodzenia
roślinnego.
mią doniczkową).
Do worka brązowego nie wrzucamy:
• zanieczyszczonych trocin po
• resztek mięsa
zwierzętach;
• kości;
• popiołu z pieca i kominka;
• odchodów zwierzęcych;
• papierosów i niedopałków.
• piasku i sorbentów dla kotów;

Kompostując, zyskujesz
Wszystkich mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy mają taką możliwość, zachęcamy do kompostowania.
Kompost to najbogatsze źródło
materii organicznej w formie
próchnicy. Wytwarzanie go z odpadów powstających w domu i w
ogrodzie czyni go najtańszym
materiałem do użyźniania gleby.
Posługiwanie się nim jest bezpieczne. W przeciwieństwie do
nawozów sztucznych nie ma
obawy przedawkowania czy zatrucia środowiska.
Jak kompostować?
Kompostowniki zakładamy
w miejscach osłoniętych od wiatru
i częściowo ocienionych. Zapewni
to mniejszą utratę wilgotności
kompostu. Pełne ocienienie nie jest
wskazane. Może ono utrudniać odpowiednie nagrzewanie się pryzmy, co spowolni przemiany kompostowanej masy.

Proces kompostowania może
przebiegać w pryzmach, w kompostownikach wykonanych w miejscu kompostowania lub w termokompostownikach. W ogrodzie
należy przewidzieć miejsce składowania materiałów przeznaczonych
do kompostowania, miejsce właściwego kompostowania oraz magazyn gotowego kompostu.
Co kompostować?
Kompostujemy wszystkie substancje organiczne, które nie zawierają składników toksycznych.
Odpadki na kompost z domu:
1. obierki warzyw i owoców,
2. skorupki jaj,
3. fusy z kawy i herbat – nie trzeba
odrywać etykietek od woreczków
z herbatą, jeśli nie są pokryte folią,
4. resztki suchej karmy dla zwie-

W termokompostowniku humus można otrzymywać kilka
www.wikipedia.org
razy w roku
rząt – resztki z kociego i psiego
stołu to cenne źródło azotu,
5. popiół drzewny – pochodzący
z kominków.
Odpadki na kompost z ogrodu:
1. skoszona trawa,
2. liście oraz igły drzew – należy unikać liści orzecha włoskiego ponieważ bardzo trudno się rozkładają;

nie należy dodawać również liści i
igieł porażonych przez choroby lub
pasożyty – mogą przetrwać w kompoście i rozprzestrzenić się po ogrodzie wraz z gotowym nawozem,
4. gałęzie – włożone do kompostu
w całości, będą sprzyjać natlenieniu
kompostu, ale nie rozłożą się; aby
zbutwiały, trzeba je połamać.
*
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GOSPODARKA ODPADAMI

Najczęściej zadawane pytania na
Poniżej zamieszczamy najczęściej zadawane pytania przez mieszkańców
gminy Piaseczno, dotyczące nowych
zasad gospodarowania odpadami.
Pytania ogólne:
1. Kto i na jakich zasadach będzie od lipca odbierał ode mnie
śmieci?
Obowiązek podpisania umowy
z ﬁrmą wywozową przejmie za
mieszkańców Urząd Miasta
i Gminy Piaseczno. Wyłoniona
w przetargu ﬁrma, będzie odbierać
odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy
gminy uiszczać będą opłatę, która
zostanie ustalona na podstawie
złożonej deklaracji.
2. Czy będę podpisywać umowę
z gminą (urzędem)?
Nie. Gmina wybierze ﬁrmę zobowiązaną do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Obowiązkiem właściciela nieruchomości będzie złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Złożona
deklaracja będzie podstawą do
wnoszenia opłaty.
3. Co będzie, jeśli nie będę uiszczał nowej opłaty?
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega rygorowi ordynacji podatkowej, tak jak
m.in. podatek od nieruchomości.
W przypadku braku wpłaty zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.
W sytuacjach, gdy dane zawarte w
deklaracji nie będą zgodne z rzeczywistością lub gdy deklaracja nie
wpłynie do urzędu w wymaganym
terminie, burmistrz w drodze decyzji określi wysokość opłaty.
4. Czy należy rozwiązać umowę
z ﬁrmą, która odbiera obecnie
ode mnie odpady?
Tak. Właściciele nieruchomości
muszą pamiętać, by odpowiednio
wcześnie wypowiedzieć obowiązujące dotychczas umowy z ﬁrmami odbierającymi śmieci. Ostatnim dniem obowiązywania tych
umów powinien być 30 czerwca
2013 r. Posiadanie osobnej umowy
po 1 lipca 2013 r. nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku
uiszczania opłaty.
5. Jak będzie wyglądać segregacja odpadów w gminie?
W składanej deklaracji należy zawrzeć informację, czy gospodarstwo domowe/ﬁrma będzie segregowało odpady. Jeśli zdecyduje się
na segregację, to zebrane w sposób
selektywny odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach
przeznaczonych do tego celu.
Na terenie gminy Piaseczno właściciele nieruchomości będą zobowiązani do prowadzenia selektywnego
zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
1. odpady surowcowe (tzw. suche, gromadzone w przeźroczystych żółtych workach lub pojemnikach koloru żółtego):
papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.),
metale żelazne i nieżelazne,

tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia;
2. szkło i odpady opakowaniowe
ze szkła gromadzone w przeźroczystych zielonych workach lub
pojemnikach koloru zielonego;
3. bioodpady i odpady zielone
(gromadzone w przeźroczystych
workach biodegradowalnych koloru brązowego); zbiórka prowadzona w okresie wiosenno-jesiennym (kwiecień – listopad).
Opakowania plastikowe i puszki
należy zgnieść, aby zajmowały
jak najmniej miejsca. Opakowania szklane natomiast starajmy
się wrzucać ostrożnie – stłuczone opakowaniowa trudniej
przygotować do recyklingu.
Obowiązkiem mieszkańców będzie również wydzielanie ze
strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych,
w szczególności: przeterminowanych leków, chemikaliów
i opakowań po nich (farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów
odpadowych itp.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek, zużytych
opon itp. Odpady te będzie
można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub innych
miejsc wskazanych na stronie internetowej gminy Piaseczno.
6. W jaki sposób będą odbierane
opady wielkogabarytowe?
Odpady wielkogabarytowe, zarówno w zabudowie wielorodzinnej, jak i jednorodzinnej, a także
z nieruchomości niezamieszkałych,
będą zbierane 2 razy w roku, zgodnie
z ustalonym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem.
Choinki, zarówno w zabudowie wielorodzinnej, jak i jednorodzinnej,
będą zbierane 2 razy w roku, w dniu
ustalonym i podanym do publicznej
wiadomości.
7. W jaki sposób będą odbierane
opady inne (niebezpieczne, budowlane itp.)?
Inne odpady, tj.: odpady niebezpieczne, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zbierane selektywnie przez mieszkańców, są przekazywane do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub innych
miejsc wskazanych na stronie internetowej gminy Piaseczno.
8. Co będzie można zrobić z odpadami takimi jak pojemniki po
farbach i rozpuszczalnikach?
Odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki,
chemikalia i opakowania po nich
(farby, lakiery, rozpuszczalniki,
oleje odpadowe itp.), zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki,
zużyte opony itp., które należy dostarczyć do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) lub innych miejsc wskazanych na stronie internetowej
gminy Piaseczno.

Po wprowadzeniu nowego systemu nie opłacalne będzie wyrzucanie śmieci do lasu
Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
9. Jakie będą konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości
opłaty za odbiór odpadów?
W przypadku niezłożenia deklaracji
burmistrz określi w drodze decyzji
wysokość opłaty, biorąc pod uwagę
szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
10. Co oznacza, że opłata będzie
niższa dla segregujących odpady?
Osoby segregujące odpady będą
płacić mniej od tych, które ich nie
segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą.
Gmina ustaliła stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania
odpadów (tj. segregacji śmieci).
Nie będzie można jedynie zadeklarować segregacji, a następnie wrzucać wszystkich odpadów do jednego pojemnika. Firma odbierająca
odpady ma obowiązek powiadomić
gminę o przypadku niedopełnienia
przez właściciela nieruchomości
obowiązku selektywnego zbierania
odpadów i potraktować je jako
zmieszane odpady komunalne.
11. Jak będzie rozwiązany odbiór
odpadów zielonych w gminie?
Bioodpady i odpady zielone – zbierane będą w przeźroczystych workach biodegradowalnych koloru
brązowego, w ilości 32 sztuk na
nieruchomość, w okresie wiosenno-jesiennym (kwiecień – listopad). Bioodpady i odpady zielone
odbierane będą nie rzadziej niż jeden raz na 2 tygodnie.
Większą ilość odpadów zielnych będzie można dostarczyć bezpłatnie
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Informacje o Punkcie dostępne będą
na stronie internetowej gminy.
12. Kiedy będzie wzór deklaracji?
Wzór deklaracji zostanie udostępniony na początku maja br.
13. Czy dostanę deklarację do
domu?

Wzór deklaracji będzie doręczony
przez pocztę w formie przesyłki
bezadresowej. Deklaracja będzie
dostępna na początku maja
w Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie, u niektórych sołtysów
oraz na stronie internetowej
www.piaseczno.eu.
14. Do kiedy będę musiał złożyć
deklarację do gminy?
Deklarację należy złożyć do 31
maja 2013. Wzór deklaracji będzie
dostępny na początku maja
w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, u niektórych sołtysów
oraz na stronie internetowej
www.piaseczno.eu.
15. W jaki sposób mieszkańcy
będą udzielali opłat? Czy będzie
to np. płatność przelewem na
rachunek Urzędu, czy opłatę należy uiścić gotówką w kasie
Urzędu? Jaka będzie częstotliwość wnoszenia opłat: miesięczna, kwartalna, inna?
Mieszkańcy będą mogli wnosić
opłaty poprzez wykonanie przelewu na rachunek Urzędu Gminy,
lub bezpośrednio w kasie. Opłatę
będzie można wnosić miesięcznie,
w terminie do dnia 10 każdego
miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
16. Czy będzie możliwość składania deklaracji drogą elektroniczną?
Tak. Istnieje możliwość składania
deklaracji drogą elektroniczną za
pomocą systemu e-PUAP.
17. Czy będzie należało przedstawić dodatkowy dokument – np.
dowód osobisty czy dokument
prawa własności przy składaniu
deklaracji?
Nie. Podczas składania deklaracji
nie wymaga się posiadania przy
sobie żadnego dokumentu.
18. Mieszkańcy/ﬁrmy zapytują,
czy będzie istniała możliwość
zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów. Czy możliwa

jest jeszcze korekta zapisów
„Regulaminu…” w kwestii częstotliwości?
Częstotliwość zbierania odpadów,
która będzie obowiązywała od
1 lipca 2013 r. została określona na
podstawie częstotliwości stosowanej obecnie przez większość ﬁrm
odbierających odpady na terenie
gminy Piaseczno i nie ma możliwości jej zwiększenia. Zgodnie
z nowymi zasadami, obowiązującymi od 1 lipca, ﬁrma wybrana
przez gminę w przetargu w ramach jednej opłaty odbierze od
mieszkańców każdą ilość odpadów
(z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych), bez konieczności
ponoszenia dodatkowych opłat.
Wystarczy, aby mieszkaniec wyposażył nieruchomość w odpowiednią liczbę pojemników.
19. Dlaczego nie będą odbierane
bezpośrednio od mieszkańców
odpady niebezpieczne oraz zielone w każdej ilości?
Nowe zasady gospodarowania odpadami nakładają obowiązek segregacji odpadów. W związku z powyższym odpady niebezpieczne
nie mogą znaleźć się w strumieniu
odpadów zmieszanych. Ponieważ
odpady niebezpieczne powstają
sporadycznie (nie we wszystkich
gospodarstwach w równych ilościach i w tym samym czasie), nie
jest możliwe objęcie ich stałym
harmonogramem odbioru. Oczywiście można by zapisać w obowiązkach wykonawcy zbiórkę
tego typu odpadów lub ich odbiór
na zgłoszenie telefoniczne, ale
tego typu usługa podwyższyłaby
znacznie opłatę ponoszoną przez
wszystkich mieszkańców. Podobnie wygląda sprawa odpadów zielonych, które nie są wytwarzane
w równych ilościach w każdym
gospodarstwie. Dlaczego więc jeden mieszkaniec, któremu wystarczą 4 worki miesięcznie na odpady
biodegradowalne miałby płacić za

20 czy 100 worków trawy swojego
sąsiada. Gmina ma obowiązek
stworzyć mieszkańcom możliwość pozbycia się wszystkich odpadów wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach pobieranej
opłaty (odbieranych bezpośrednio
z nieruchomości oraz tych dostarczanych do PSZOK-ów).
Pytania - Mieszkańcy domów
jedno i wielorodzinnych
1. W jaki sposób będzie naliczana
opłata?
Na terenie gminy Piaseczno stawka
opłaty będzie uzależniona od ilości
mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość. Przy czym należy pamiętać, iż osoba zamieszkująca to nie to samo co osoba zameldowana. Jeśli więc na terenie
nieruchomości mieszkają trzy
osoby, a zameldowanych jest dwie,
to w deklaracji należy wskazać
osoby zamieszkujące (czyli trzy).
2. Czy gmina kupi pojemniki na
odpady?
Wyposażenie nieruchomości
w pojemniki służące do zbierania
odpadów komunalnych oraz
utrzymanie ich w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym jest obowiązkiem
właściciela nieruchomości. Dotyczy to nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Ponadto obowiązkiem właścicieli
nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów surowcowych
(tzw. suchych) oraz pojemniki do
zbierania szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła gmina Piaseczno, zgodnie z zapisami „Regulaminu o utrzymaniu czystości
i porządku na terenie Miasta
i Gminy Piaseczno”, zapewnia
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temat odpadów
właścicielom
nieruchomości
worki w następujących ilościach:
1) dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w ilości:
− 1 szt. na miesiąc na odpady surowcowe (tzw. suche),
− 1 szt. na miesiąc na szkło,
− w ilości ustalonej w porozumieniu z właścicielami nieruchomości w okresie kwiecień –
listopad na bioodpady i odpady
zielone – maksymalnie do 32
szt. na rok.
2) dla zabudowy wielorodzinnej
w ilości ustalonej w porozumieniu z właścicielami nieruchomości w okresie kwiecień – listopad na bioodpady i odpady
zielone max. do 32 szt. na rok.
3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w ilości:
– 1 szt. na miesiąc na odpady surowcowe (tzw. suche),
– 1 szt. na miesiąc na szkło,
– w ilości ustalonej w porozumieniu z właścicielami nieruchomości w okresie kwiecień –
listopad na bioodpady i odpady
zielone – maksymalnie do 32
szt. na rok.
3. Z jaką częstotliwością będą
odbierane odpady?
Opis sposobu odbioru w zależności od rodzaju zabudowy oraz wymagane częstotliwości odbioru
poszczególnych rodzajów odpadów przedstawiono poniżej.
1) ZABUDOWA WIELORODZINNA:
a) Odpady komunalne zmieszane
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 2 razy na tydzień.
b)Odpady zielone
Zbierane w workach biodegradowalnych z folii LDPE, kolor worka
brązowy (przeźroczysty), zbiórka
w okresie wiosenno-jesiennym
(kwiecień – listopad).
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
c) Odpady surowcowe (tzw. suche)
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na tydzień.
d) Szkło
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
e) Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2 razy w ciągu roku zgodnie z ustalonym i podanym do
wiadomości publicznej harmonogramem, bądź na bieżąco do
PSZOK-u.
2) ZABUDOWA JEDNORODZINNA:
a) Odpady komunalne zmieszane częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.
b) Bioodpady i odpady zielone zbierane w workach biodegradowalnych, kolor worka: brązowy
(przeźroczysty), zbiórka u źródła
w okresie wiosenno-jesiennym
(kwiecień – listopad).
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
c) Odpady surowcowe (tzw. suche)
- częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
d) Szkło - zbierane w workach, kolor worka: zielony (przeźroczysty),
zbiórka u źródła.
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
4. Opłata będzie naliczana od
ilości osób zameldowanych?

A co w przypadku, gdy ktoś jest
zameldowany, a mieszka gdzie
indziej?
Opłata będzie naliczana od ilości
osób faktycznie zamieszkujących
daną nieruchomość, a nie od osób
w niej zameldowanych. Właściciel
nieruchomości w deklaracji
wskaże ilość osób zamieszkujących. Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi będzie
uiszczana na podstawie złożonej
deklaracji.
5. Czy w przypadku wspólnoty
mieszkaniowej zarządca wspólnoty w imieniu wszystkich
mieszkańców będzie składał
jedną deklarację, czy każdy
właściciel
nieruchomości
z osobna będzie musiał złożyć
własną deklarację?
W przypadku wspólnoty mieszkaniowej zarządca w imieniu
wszystkich mieszkańców będzie
składał jedną wspólną deklarację.
Powyższe dotyczy budynków
wielolokalowych.
6. Co w przypadku osób, które
są właścicielami działek znajdujących się na terenie gminy Piaseczno (gdzie znajduje się np.
domek letniskowy lub prowadzona jest budowa domu), jednak nie zamierzają się tam
przeprowadzać (mieszkają na
stałe w Warszawie). Czy osoby
znajdujące się w takiej sytuacji
będą musiały składać deklarację? Czy będą musiały uiszczać
dwie opłaty w związku z posiadaniem dwóch nieruchomości?
Każdy mieszkaniec/właściciel nieruchomości, na której są produkowane odpady, jest zobligowany
do ponoszenia opłaty za wywóz
odpadów. Tego rodzaju nieruchomości traktowane są jako nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady. Właściciel
w deklaracji powinien zadeklarować ilość potrzebnych mu pojemników i na tej podstawie wnosić
opłatę do gminy. W stałym miejscu zamieszkania właściciel będzie wnosić opłatę na podstawie
złożonej deklaracji do urzędu właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania.
7. Jakie są konkretne wymagania gminy odnośnie koloru pojemników na odpady segregowane? Czy muszą to być
w całości pojemniki żółte lub
zielone, czy wystarczy, że pokrywy pojemników będą tego
koloru lub dany kolor będzie
w większości pokrywał pojemnik? Czy gmina zapewni naklejki, które można przykleić
na pojemnik np. z napisem
„Odpady surowcowe”?
Jeśli chodzi o pojemniki, wystarczy,
że ich pokrywy będą w odpowiednim kolorze, lub zostaną one oznaczone w inny widoczny sposób
(np. naklejką w danym kolorze).
Gmina nie zapewnia naklejek.
Pytania - nieruchomości
niezamieszkałe (ﬁrmy, instytucje, szkoły itp.):
1. W jaki sposób należy gromadzić niesegregowane odpady
komunalne (zmieszane)?
Właściciel nieruchomości ma obo-
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wiązek wyposażyć nieruchomość
w pojemniki przeznaczone do
zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych.
Zmieszane odpady komunalne
należy gromadzić w pojemnikach
lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych
w zabudowie jednorodzinnej
3
0,02 m na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m3 na każdą nieruchomość;
2) dla budynków mieszkalnych
w zabudowie wielorodzinnej
0,02 m3 pojemnika na osobę
przy cyklu odbioru dwa razy na
tydzień;
3) dla szkół wszelkiego typu, dla
żłobków i przedszkoli 0,003 m3
na każdego ucznia/na każde
dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych 0,05
m3 na każde 10m2 powierzchni
całkowitej, jednak co najmniej
jeden pojemnik 0,12 m3 na lokal;
5) dla punktów handlowych
3
poza lokalem 0,05 m na każdego zatrudnionego, jednak co
najmniej jeden pojemnik
0,12 m3 na każdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych
0,02 m3 na jedno miejsce konsumpcyjne;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 0,12 m3 na każdych 10 pracowników;
8) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 0,02 m3 na jedno
łóżko;
9) dla ogródków działkowych
oraz domków letniskowych
0,02 m3 na każdą działkę
w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, i 0,005
m3 poza tym okresem;
10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla
zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie
na zewnątrz, poza lokalem, co
najmniej jednego pojemnika
(kosza) na odpady.
2. Z jaką częstotliwością będą odbierane odpady?
a) Odpady komunalne zmieszane
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
b) Bioodpady i odpady zielone
Zbierane w workach biodegradowalnych, kolor worka brązowy
(przeźroczysty), zbiórka u źródła
w okresie wiosenno-jesiennym
(kwiecień – listopad).
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie w okresie wiosenno-jesiennym
(kwiecień – listopad).
c) Odpady surowcowe (tzw. suche) Zbierane w workach, kolor
worka żółty przeźroczysty, zbiórka u źródła.
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
d) Szkło
Zbierane w workach, kolor worka
zielony (przeźroczysty), zbiórka
u źródła.
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
*

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci w formie „wystawki”
Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione przed posesję do godz. 9.00 (WYSTAWIONE PO
TEJ GODZINIE, NIE BĘDĄ ODEBRANE) w dniu określonym w harmonogramie do utwardzonej drogi
głównej. Jeżeli posesja znajduje się na terenie zamkniętym, odpady powinny być wystawione na ulicy,
do której załoga odbierająca odpady będzie miała swobodny dostęp, lub do drogi gminnej.
Przez odpady wielkogabarytowe należy rozumieć: meble i elementy wyposażenia wnętrz, w tym
meble ogrodowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, dywany.
Nie będą odbierane odpady: wystawione bezpośrednio na posesji, zużyte opony, elementy karoserii
i tapicerki samochodowej, odpady o gabarytach uniemożliwiających ręczny załadunek na jednostkę
transportującą, szyby zespolone, szyby samochodowe, płyty gipsowe, odpady komunalne (śmieci),
odpady biodegradowalne (trawa, liście, gałęzie itp.), odpady poremontowe (gruz, piasek, ziemia,
kafelki, okna, panele, płyty gipsowe, deski, palety, armatura łazienkowa itp.), odpady niebezpieczne
(oleje, smary, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, nawozy i opakowania po nich, azbest, papa, wełna
mineralna, lepik, tapicerka samochodowa, zderzaki, akumulatory, szyby itp.), padliny, płody rolne,
popiół, żużel itp., wykładziny PCV (linoleum).
Samotne, starsze osoby mają możliwość uzyskania pomocy polegającej na wyniesieniu z posesji lub
lokalu/budynku odpadów przewidzianych do wywiezienia. Chęć uzyskania pomocy należy zgłosić telefonicznie pod. nr tel. 22 737 17 70, 22 737 18 80 najpóźniej do dnia poprzedzającego wywóz do godz.
14.00 lub u miejscowego sołtysa w przypadku terenów wiejskich. Sołtys przekaże pisemną informację
o tych osobach najpóźniej do dnia poprzedzającego wywóz do godz. 14.00.
Runów
27.04.2013

Henryków Urocze

Wszystkie ulice

Złotokłos
Szczaki

04.05.2013

Piaseczno

Ulice na południe od ul. Sienkiewicza, Gerbera,
17 stycznia oraz ulice Saperów, Lotników, Poniatowskiego, Kniaziewicza, Bema.
Ulice na wschód od ul. Kilińskiego i Sierakowskiego
Bez budynków wielorodzinnych

Bogatki
Jazgarzew
Wólka Pęcherska
11.05.2013

Wszystkie ulice

Grochowa
Pęchery
Łbiska
Wólka kozodawska

18.05.2013

Bez ulic po północnej stronie Jeziorki

Jesówka

Wszystkie ulice

Zalesie górne
Chojnów
Pilawa

25.05.2013

Orzeszyn

Wszystkie ulice

Żabieniec
Siedliska
Chylice
Chyliczki

Piaseczno

Po wschodniej stronie
ul. A.krajowej, ul. Julianowska i przyległe

Julianów

Wszystkie ulice

08.06.2013

Józefosław

15.06.2013

Bez budynków
wielorodzinnych

Ulice po prawej stronie
ul. Wilanowskiej od
ul. Geodetów

Józefosław

Pozostałe ulice

Os. Patronat

Wszystkie ulice

Piaseczno

Po północnej stronie
ul. Okulickiego

Bez budynków
wielorodzinnych

Piaseczno

Po zachodniej stronie torów kolejowych do
ul. Redutowej i Okrężnej oraz do ul. Dworskiej
w tym ul. Redutowa, Okrężna i ul. Dworska

Wólka Kozodawska

Po wschodniej stronie ul. Dworskiej

Piaseczno

Od ul. Redutowej

22.06.2013

Kamionka
29.06.2013

Wszystkie ulice + ul. Urbanistów+przyległe

Gołków Letnisko
Gołków Wieś

Wszystkie ulice
Ul. Przemysłowa i ulice po lewej stronie ul. Pod
Bateriami

UWAGA: Mieszkańcy posesji znajdujących się w Piasecznie przy ulicach niewymienionych w powyższej
tabeli mogą zgłosić chęć oddania odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych do
Wydziału Gospodarki Odpadami pod nr tel. 22 701 76 56. Informacje prosimy przekazać w terminie do
dnia 31 maja 2013 r.
Do momentu wejścia w życie nowego systemu tj. do dnia 30 czerwca 2013 r. mieszkańcy gminy
Piaseczno mogą oddać odpady segregowane:
1. w stałym punkcie zbiórki, w siedzibie ﬁrmy PUK Sita przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie, który jest
czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00–17.00;
2. w mobilnych punktach działających wg następującego harmonogramu:
• Zalesie Dolne – 2 i 4 sobota miesiąca (ul. Bukowa/al. Brzóz, plac przy szkole podstawowej);
• Zalesie Górne 2 i 4 sobota miesiąca (ul. Wiekowej Sosny, przy przepompowni PWiK);
• Złotokłos - 3 sobota miesiąca (ul. Dworcowa/3 Maja, na terenie placu targowego).
Punkty będą czynne w godzinach 9.00–17.00.
Z punktów mogą korzystać mieszkańcy gminy Piaseczno posiadający stałe zameldowanie na terenie
gminy Piaseczno oraz osoby, które złożyły informację ZAP-3 w urzędzie skarbowym ze wskazaniem
gminy Piaseczno jako miejsca zamieszkania.
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Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
Poza wyznaczonymi terminami odbioru śmiecie będzie można przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się na ul. Technicznej 6 w Piasecznie. Na terenie gminy powstać ma też nowy punkt

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w szwedzkiej gminie Upplands Väsby, z którą Piaseczno nawiązało partnerską współpracę w 2001 roku
Do PSZOK można oddać :
• zielone (skoszoną trawę, liście,
rozdrobnione gałęzie);
• środki czyszczące, wywabiacze
plam i opakowania po nich, rozpuszczalniki organiczne;
• pojemniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach
do dezynfekcji lub dezynsekcji;
• smary, środki do konserwacji
metali;
• odczynniki chemiczne, np. fotograﬁczne, wraz z opakowaniami;
• wielkogabarytowe urządzenia
AGD: chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do
ubrań, zmywarki, kuchenki elektryczne, piekarniki, grzejniki
elektryczne oraz klimatyzatory
i wentylatory;
• małogabarytowe urządzenia
AGD: odkurzacze, żelazka, tostery,
frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki do kawy, noże elektryczne, suszarki, depilatory, golarki, zegarki oraz wagi;

• sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: komputery, drukarki, laptopy, kopiarki, kalkulatory, faksy, terminale, aparaty
telefoniczne – tradycyjne i komórkowe;
• sprzęt RTV: radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery, wideo, DVD, sprzęty
hi-ﬁ, wzmacniacze i instrumenty
muzyczne;
• sprzęt oświetleniowy: świetlówki, żarówki energooszczędne,
lampy wyładowcze oraz żyrandole;
• narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny
do szycia, narzędzia do obróbki
drewna i metalu, narzędzia do nitowania, skręcania, spawania, lutowania, rozpylania oraz kosiarki;
• zabawki, sprzęt relaksacyjny
i sportowy: kolejki elektryczne,
tory wyścigowe, gry wideo, komputerowo sterowane urządzenia
do ćwiczeń sportowych, automaty na żetony;

• przyrządy do kontroli: czujniki
dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe i panele kontrolne;
• odpady wielkogabarytowe: stoły,
szafy, szafki, krzesła, sofy, kanapy,
dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, szafki, duże szyby.
Dodatkowo:
• przeterminowane leki można
wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach;
• baterie można wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych m.in. w Urzędzie Miasta
i Gminy w Piasecznie, w sklepach
sprzedających baterie;
• stary lub zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w sklepie, w którym kupujemy nowy;
• odpady wielkogabarytowe – zostaną odebrane 2 razy w roku,
zgodnie z harmonogramem,
w formie „wystawki”.

Gdzie traﬁają odpady
po segregacji?
Powinniśmy wiedzieć o tym,
że odpady, które trafiają do naszego kosza, mogą być powtórnie
przetworzone i wykorzystane
w przyszłości. Dzięki recyklingowi możemy odzyskiwać także
cenne surowce, których zapasy
na ziemi zmniejszają się każdego
dnia. Ze śmieci mogą powstać
np. chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki jednorazowe, kolczyki, kosze, torebki,
a nawet meble ogrodowei ubrania. Z makulatury można wyprodukować papier, zapobiegając
w ten sposób masowemu wycinaniu lasów.
Nowa ustawa stwarza również warunki do zwiększenia
poziomu recyklingu i odzysku
odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenia masy
odpadów ulegających biodegradacji i tych gomadzonych na
składowiskach.

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Odpady suche trafiają do sortowni, gdzie zostają posegregowane. Na tym etapie kartony
będą oddzielane od innych odpadów, po czym zostaną przewiezione do recyklera. Zużyty papier
(makulatura) zostanie przetworzony na nowy. Folia aluminiowa
i polietylen będą podlegać dalszemu przetwarzaniu (w połączeniu z innymi plastikami wykorzystane zostaną do produkcji
m.in. mebli ogrodowych, pojemników na odpady, kwietników
dekoracyjnych czy uchwytów do
narzędzi domowych). Metale –
po przetopieniu posłużą do produkcji nowych wyrobów, natomiast odpady szklane – trafiają
do hut szkła, gdzie po umyciu
będą przetapiane. Następnie
z otrzymanego szkła powstaną
nowe butelki i słoiki, szyby i inne
szklane wyroby.
Odpady nie podlegające segregacji trafiają do zakładów termicznego przekształcania, gdzie

w procesie utylizacji staną się
źródłem energii cieplnej lub elektrycznej – cennym surowcem
energetycznym. Pozostałości
z tego procesu w formie popiołutrafiają na składowisko.
Pamiętaj:
• zawsze zgniataj puszki, kartony
i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika;
• wyrzucaj butelki bez nakrętek
i korków;
• wybierając się na zakupy, zawsze zabieraj ze sobą własne
siatki, np. lniane, dzięki temu
ograniczysz zużycie plastikowych
torebek; przynoszone do domu
torby foliowe warto wykorzystać
np. jako worki na śmieci;
• zwróć uwagę, co producent proponuje zrobić z opakowaniem po
wykorzystaniu jego zawartości
(zobacz znak na opakowaniu);
• do wycierania używaj szmatek
wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników.
*
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Czy Twój rower jest bezpieczny?

OGŁOSZENIE
OŚR.6220.15.2012.MS

Zaczyna się sezon rowerowy
– niestety także dla złodziei
Aby zniechęcić ich do kradzieży,
a w razie jej dokonania zwiększyć
szanse na odzyskanie utraconej
własności, Straż Miejska w Piasecznie proponuje Państwu bezpłatne oznakowanie roweru.
Wystarczy przyjść do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Kościuszki 5 z dowodem tożsamości
i dowodem zakupu roweru (jeśli
właściciel go posiada). Na miejscu
właściciel podpisuje oświadczenie, w którym deklaruje, że rower
należy do niego. Dzieci i młodzież
zapraszamy z rodzicami lub pełnoletnimi opiekunami.
Rower znakowany jest na dole
ramy lub w miejscu wskazanym
przez osobę zainteresowaną. Do-

datkowo na ramie umieszczana jest
naklejka informująca o dokonaniu
oznakowania oraz wykonywane
jest zdjęcie roweru. Właściciel oznakowanego roweru otrzymuje zaświadczenie potwierdzające dokonanie oznakowania oraz kartę
identyﬁkacyjną, z której informacje
zostają wprowadzone do bazy danych. Cała procedura zajmuje od
kilku do kilkunastu minut.
Aby umówić się na znakowanie roweru lub uzyskać bliższe informacje, prosimy dzwonić pod
numer 22 750 21 60. Akcja znakowania prowadzona będzie również 26 maja podczas Pikniku Rodzinnego w Parku Miejskim.
*

Znakowanie stanowi skuteczny środek zapobiegawczy przed
kradzieżą jednośladu
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Szanujmy miejsca pamięci – apel do mieszkańców
Wśród lasów, pól, w pobliżu posesji
nierzadko zlokalizowane są zapomniane kapliczki, krzyże, bezimienne groby. Wiążą się z nimi historie, o których pamiętają z reguły
nieliczni, najstarsi obywatele. Dlatego pragnę zaapelować do wszystkich mieszkańców naszej gminy,
aby wskazali zaniedbane miejsca
pamięci, opowiedzieli historie,
które drzemią gdzieś w zakamarkach pamięci, a powinny ujrzeć
światło dzienne. Proszę, aby Państwo przysyłali adresy bądź przybliżone lokalizacje zapomnianych
grobów, krzyży, wraz ze zdjęciem

Gimnazjum w Józefosławiu
bierze udział w projekcie
Comenius.
W połowie kwietnia szkoła gościła
60 uczniów i nauczycieli z partnerskich szkół z Niemiec, Holandii,
Rumunii i Bułgarii, które wspólnie,
w okresie od 1 września 2012 r. do
31 sierpnia 2014 r. realizują projekt
p.t. „School of the Future".
W trakcie trwania projektu
uczniowie klas I i II gimnazjum
pracują nad zadaniami: szukania
sposobów na bardziej efektywną,
naukę zastosowania nowych technologii w procesie uczenia się, organizacji klasy i lekcji, uczenia różnorodnych grup językowych,
porównywania tradycyjnych i innowacyjnych metod nauczania.
Jesienią 2012 roku 7 uczniów
z Józefosławia wraz z nauczycielami wyjechało do szkoły w Holandii, która jest koordynatorem projektu. Kolejne spotkanie odbyło się
w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu w dniach 15-19 kwietnia. Goście w towarzystwie
uczniów i nauczycieli z naszej
szkoły zwiedzili wiele ciekawych
miejsc w Warszawie. Natomiast

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

danego miejsca (jeśli to możliwe)
do Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, drogą pocztową: Wydział
Utrzymania Terenów Publicznych,
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
lub pocztą elektroniczną na adres
radzynska@piaseczno.eu. Chciałbym otoczyć te miejsca troską
i przybliżyć lokalnej społeczności
wydarzenia z nimi związane. Jeśli
znają Państwo historie wskazanych miejsc pamięci, proszę je
dołączyć.
Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno
Zdzisław Lis

Świadomi zagrożenia
– NIE dla wypalania traw

Dni Techniki

Szkoła przyszłości
podczas warsztatów odbywających się w szkole uczniowie zaprezentowali rezultaty pracy nad projektem, wybrali logo projektu
i stworzyli prezentacje podsumowujące spotkanie w Polsce.
18 kwietnia goście wzięli udział
w Dniu Języków Obcych, corocznej
imprezie organizowanej w szkole.
Jesienią 2013 planowany jest kolejny wyjazd do Niemiec, a wiosną
2014 do Bułgarii.
Comenius jest jednym z czterech
programów sektorowych Programu
"Uczenie się przez całe życie", który
wspiera ﬁnansowo i merytorycznie
partnerską współpracę europejskich
placówek edukacyjnych polegającą na
wspólnej realizacji projektu. Jednym
z celów Comeniusa jest rozwijanie
wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur
i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Szkoła w Józefosławiu
na realizację dwuletniego projektu
otrzymała 20 tys. euro doﬁnansowania ze środków europejskich.
Wszelkie działania związane
z naszym projektem dokumentowane są na stronie projektu
http://future.pgikj.com.
*

W dniach 17 i 18 maja 2013 roku
w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie odbędą się Dni Techniki.
Nic tak nie dopinguje do nauki czy
pracy, jak dobra motywacja. To ona
jest motorem wszelkich działań.
W związku z tym podstawowe nasze zadanie to zachęcanie młodych
ludzi do działania, nie tylko w celu
osiągnięcia jak najlepszych wyników
w nauce, ale również zaangażowania na rzecz promocji kształcenia
technicznego, tak niezbędnego
w dzisiejszej rzeczywistości.
Temu właśnie mają służyć Powiatowe Dni Techniki, podczas
których nauka łączy się z zabawą.
Wśród interesujących eksperymentów, doświadczeń, interaktywnej nauki każdy będzie mógł
znaleźć coś ciekawego dla siebie.
W ramach imprezy podsumowana zostanie III edycja Powiatowego Konkursu Technicznego oraz
konkurs motoryzacyjny organizowany pod patronatem ﬁrmy Inter
Cars. Będzie można również zapoznać się z projektami konkursu
„Mój zawód – moja pasja”, oraz
wziąć udział w warsztatach technicznych z zakresu nowoczesnych
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Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 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
(DzU Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że
w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji wód
termalnych z utworów Jury Dolnej w Wólce Kozodawskiej w
dniu 27 marca 2013 r. p. Kamil Nowak, pełnomocnik Inwestora
– spółki TERMO-GLOB z siedzibą w Krępej, ul. Długa 39, przedłożył uzupełnienie do raportu oddziaływania na środowisko
dla ww. przedsięwzięcia.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, pokój 65, oraz składać uwagi i wnioski
w powyższej sprawie w Kancelarii Urzędu.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno.

rozwiązań układów zapłonowych
– NGK/NTK
W drugim dniu podczas pikniku
będzie można obejrzeć różnego rodzaju pokazy, między innymi: pojazdu typu Monster Truck, samochodów z ﬁlmów. Porozmawiać
z ciekawymi ludźmi oraz przekonać
się, że rozwój techniki to wielkie wyzwanie dla współczesnego świata.
Zapraszamy całe rodziny z myślą o najmłodszych zorganizowana zostanie strefa malucha oraz
prowadzone będą warsztaty z klockami Lego Mindstorms dla dzieci.
Dni Techniki to impreza plenerowa przeznaczona również dla
tych, którzy chcą posłuchać muzyki
i odpocząć wśród otaczającej zieleni.
Zespół Szkół Nr 1 to bardzo nowoczesna placówka oświatowa,
w której młodzież może rozwijać
swoje pasje i zainteresowania
oraz zdobywać wiedzę na najwyższym poziomie.
Zapraszamy gimnazjalistów
do czynnego udziału w Powiatowych Dniach Techniki.
Połącz teorię z praktyką, weź
udział w Powiatowych Dniach
Techniki.
*
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Podpalanie traw to już prawdziwa plaga. Wielu rolników po
zimie wypala trawę w błędnym przekonaniu, że spowoduje
to jej szybszy i bujniejszy odrost, a tymczasem wypalanie
jest nie tylko niebezpieczne dla zdrowia i życia, ale także
nieopłacalne i karalne.
Palenie traw zakłóca w glebie życie mikrobiologiczne, przerywa naturalny rozkład resztek roślinnych i tworzenie próchnicy, a także może spowodować zniszczenie wielu gatunków
roślin oraz miejsc lęgowych licznych gatunków gnieżdżących
się na ziemi ptaków. W pożarach traw ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych, takich jak żaby, ropuchy, jaszczurki. W bogatej w próchnicę ziemi znajdują się między
innymi: dżdżownice, pająki, chrząszcze i ich larwy, larwy muchówek, krocionogi, ślimaki oraz skoczogonki.
Za wypalanie traw sprawcy podpalenia grozi grzywna do
5 tys. zł, a w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego
zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia – od roku do dziesięciu lat więzienia. Dodatkowo rolnicy podpalający swoje łąki
mogą stracić unijne dopłaty.
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej

Święto Konstytucji
Zapraszamy do udziału w piaseczyńskich obchodach 222.
rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja.
O g. 13.00 w kościele Św. Anny w Piasecznie odbędzie się msza
za Ojczyznę z udziałem chóru „Lira”, następnie na rynku reprezentanci lokalnej władzy i stowarzyszeń złożą wiązanki
pod tablicą pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego umiejscowioną na ścianie Ratusza Miejskiego. Oficjalne uroczystości
zakończy utwór patriotyczny w wykonaniu Piaseczyńskiej
Orkiestry Dętej.
Nie zabraknie też atrakcji dla rodzin, miłośników śpiewania
oraz rekreacji na sportowo. Na rynku o g. 15.00 wystartuje impreza biegowa XIII Piaseczyńska Mila Konstytucyjna, a dwie godziny później odbędzie się koncert patriotyczny „Witaj majowa
jutrzenko” w wykonaniu Klasycznego Kwintetu Dętego. O g. 18.00
zapraszamy natomiast na „XIII Spotkanie z Pieśnią”, czyli wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych połączone z gawędą historyczną
prof. Grzegorza Nowika. Miłośnicy śpiewania spotkają się też w
Zalesiu Górnym na boisku Klubu „Hubertus” o g. 16.15.

I zastępca burmistrza
Daniel Putkiewicz
putkiewicz@piaseczno.eu
II zastępca burmistrza
Honorata Kalicińska
kalicinska@piaseczno.eu

e-mail urzędowy:
urzad@piaseczno.eu
Druk:
Polska Presse Sp z o.o.
Skład:
Galia Reklama Poligrafia
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materiałów.
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Rusza Akcja Rynek
Godzina 15

Piaseczyńska Mila
Konstytucyjna

5 maja zainaugurowana zostanie
na Placu Piłsudskiego w Piasecznie
kolejna edycja akcji kulturalnej
Rynek Godzina 15.
Co dwa tygodnie, w niedzielne popołudnia, na Rynku, występują dla
mieszkańców Piaseczna artyści, zarówno amatorzy (placówki oświatowe, organizacje pozarządowe)
i jak profesjonalni (koncerty, spektakle). W trakcie akcji odbywają się
również wystawy, zabawy i konkursy dla małych i dużych. W tym
roku zostały zaplanowane imprezy
od 5 maja do 29 września. Akcję
wspierają – Urząd Miasta i Gminy
Piaseczno oraz Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych SITA.
W wiosennej atmosferze jako
pierwsza zaprezentuje się Miejska
Biblioteka Publiczna, która zaplanowała dla dzieci mnóstwo konkursów i zabaw. Nie zabraknie też
bajek dla najmłodszych, które czytać będą znane osobowości Piaseczna. Całość programu poprowadzi Beata co bajki wyplata czyli
Pani Beata Łuczak.
O godz. 17.00 natomiast zapraszamy troszkę starszych

mieszkańców gminy na koncert
piosenki spod znaku „Krainy Łagodności” w wykonaniu Jurka Filara i zespołu Nasza Basia Kochana
w składzie Barbara Sobolewska
– wokal, Stanisław Szczyciński
– piano, Maciej Szczyciński – bas.
Organizatorami akcji są Urząd
Miasta i Gminy Piaseczno, Centrum Kultury w Piasecznie, Biblioteka Miasta i Gminy Piaseczno.
Jerzy Filar – muzyk, kompozytor, wykonawca swoich piosenek do tekstów Jacka Cygana spod
znaku „Krainy Łagodności” i piosenki poetyckiej, założyciel zespołu Nasza Basia Kochana.
Nominowany do Nagrody
Akademii Fonograﬁcznej FRYDERYK 2001 w kategorii Album Roku
Poezja śpiewana/ Piosenka autorska dla albumu "Cienie". Laureat
wielu prestiżowych festiwali,
m.in. I nagroda na XIII Festiwalu
Piosenki Studenckiej w Krakowie

Impreza biegowa jest przede wszystkim dobrą zabawą,
każdy może wziąć w niej udział
Foto Krzysztof Mogilski

Cykl imprez na rynku rozpocznie koncert Jerzego Filara
dla zespołu Nasza Basia Kochana
oraz nagroda indywidualna za
studencki Przebój Lata '76 "Samba
Sikoreczka".
Posługując się gitarą, harmonijką ustną i swoim specyﬁcznym,
nieco chrapliwym głosem, potraﬁ
wydobyć niezwykłą głębię z tek-

stów swoich i Jacka Cygana. Osobowość sceniczna, duże poczucie
humoru, niezwykła wokalistyka to cechy sukcesu jego koncertów.
Wywodząc się z nurtu piosenki
autorskiej ceni sobie bezpośredni
kontakt z publicznością, spontaniczne i wspólne śpiewanie.

Koncert Camerata Vistula
W sobotę 27 kwietnia w kościele
pw. św. Anny w Piasecznie odbędzie się
koncert poświęcony twórczości Witolda
Maliszewskiego
Witold Maliszewski, wybitny polski kompozytor okresu międzywojennego, był aż do śmierci
mieszkańcem Zalesia Dolnego.
Jego grób znajduje się na cmentarzu paraﬁalnym w Piasecznie.
Twórczość kompozytora, w dużej
części zaginiona podczas wojennej
zawieruchy, odtworzona została
przez zespół kameralistów Camerata Vistula w składzie: Andrzej
Gębski – skrzypce, Wojciech Proniewicz – skrzypce, Grzegorz
Chmielewski – altówka, Elżbieta
Piwkowska – wiolonczela, Andrzej
Wróbel – wiolonczela, Radosław

Nur – kontrabas, Anna Wróbel –
wiolonczela. Koncert, który rozpocznie się o godz. 19.30, poprowadzi Zoﬁa Sajkowska. W programie
znajdzie się suita na wiolonczelę
i zespół smyczkowy op. 20 – części:
„Aria”, „Romans”, „Walc”, oraz
kwintet smyczkowy op. 3 – części:
„Allegro”, „Andante tranquillo”,
„Scherzo”, „Allegro risoluto”.
Zespół kameralistów Camerata Vistula został założony
w 1986 roku przez wiolonczelistę
Andrzeja Wróbla, który pełni funkcję kierownika artystycznego Zespołu. W skład 12-osobowej grupy

wchodzi sekstet smyczkowy,
kwintet instrumentów dętych
oraz fortepian. Skład taki umożliwia przedstawienie słuchaczom
wielu dzieł kameralistyki światowej, rzadko wykonywanych tylko
z powodu nietypowego składu instrumentów, na jaki zostały napisane. W repertuarze Cameraty Vistuli znajdują się dzieła kameralne,
powstałe od późnego baroku do

współczesności. Wiele utworów
zostało napisanych specjalnie dla
Cameraty Vistuli. Bliska współpraca Cameraty z wieloma kompozytorami sprawia, że zespół ma
w swoim dorobku liczne prawykonania utworów polskich kompozytorów współczesnych. Zespół
osiągnął poziom, który daje mu
prawo do występowania na
wszystkich estradach świata.

Witold Maliszewski, ur. 20 sierpnia 1873 roku w Mohylowie na Podolu, zm. 18 sierpnia 1939 w Zalesiu
podWarszawą) – polski kompozytor,
dyrygent i pedagog. Ukończył Konserwatorium Petersburskie. Nauki
pobierał u Rimskiego-Korsakowa.
Był założycielem i dyrektorem (1913–
1921) Konserwatorium w Odessie,
które wykształciło wielu muzyków
światowej klasy. Terror bolszewicki
zmusił kompozytora do opuszczenia Odessy w 1921 r. i przyjazdu do

Warszawy. Zasługi Maliszewskiego
były w Związku Radzieckim przemilczane, a Konserwatorium Odesskie, którego był założycielem,
otrzymało imię nie swego twórcy,
|a śpiewaczki operowej Antoniny
Nieżdanowej, która nie była w żaden
sposób związana z tą instytucją.
W Warszawie Maliszewski był dyrektorem miejscowego Towarzystwa Muzycznego i Wyższej Szkoły
Muzycznej im. Fryderyka Chopina
(1925–1927).W roku 1927 Maliszewski

pełnił funkcję przewodniczącego
jury I Konkursu Chopinowskiego.
Twórczość: 5 symfonii, 3 kwartety smyczkowe, balety „Boruta”
i „Syrena”, „Requiem” (1930), „Missa
Pontiﬁcalis” (1930), „Koncert b-moll
na fortepian i orkiestrę” (1938),
„Kwintet smyczkowy d-moll” oraz
„Wielka kantata biblijna”.
U Maliszewskiego pobierali nauki: Witold Lutosławski, Feliks Roderyk Łabuński, Bolesław Woytowicz,
Feliks Rybicki, MykolaWiliński i inni.

3 maja po raz 13. odbędzie się bieg ulicami miasta.
Impreza cieszy się wielkim uznaniem zarówno wśród mieszkańców Piaseczna, jak i sportowców z całej Polski. Bieg od lat przyciąga gwiazdy polskiej lekkoatletyki. Poza biegami głównymi
przewidziano biegi dla dzieci i młodzieży. Dla uczestników przygotowano liczne atrakcje. Wspólna rozgrzewka w rytmach afrykańskich poprowadzona zostanie przez Klub Fitness „Green Up”
z Piaseczna. Wolny czas najmłodszym umilą ciekawe animacje
prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” oraz Restaurację „Pizza Hut”. Dla nabrania sił zorganizowany zostanie przez
ﬁrmę „Danstone” grillowy poczęstunek.
W tym roku piaseczyński ośrodek sportu obchodzi 15-lecie
swojej działalności. Z tej okazji każdy zawodnik, który ukończy
bieg, otrzyma pamiątkowy, atrakcyjny medal.
Zapisy i wszelkie informacje o imprezie zamieszczone są na
stronach www.mila-piaseczno.pl, www.gosir-piaseczno.pl. Zapisy do biegów dziecięcych i młodzieżowych prowadzone będą
w dniu imprezy.
12.00–14.00 – weryﬁkacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń
15.00 – uroczyste otwarcie imprezy
Następnie odbędą się biegi dla różnych kategorii wiekowych.
Przewidziane zakończenie o g. 16.30
Tegoroczna edycja imprezy biegowej daje również okazję miłośnikom fotograﬁi, aby sprawdzić się w wykonywaniu sportowych ujęć, które następnie mogą wziąć udział w konkursie
zatytułowanym „Sportowe Piaseczno – Piaseczyńska Mila Konstytucyjna”.
Serdecznie zapraszamy!

