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Wielki test z angielskiego
9 czerwca odbędzie się ogólnopolski test
z języka angielskiego. Zapraszamy do
udziału w II piaseczyńskiej edycji w Przystanku Kultura o godz. 11.00. Organizator
Lingua Nova. Do wygrania nagrody pieniężne i rzeczowe. Zapisy na www.piaseczno.znaangielski.pl

Goście z Chin
W niedzielę 26 maja podczas Pikniku Rodzinnego w Parku Miejskim w Piasecznie
o godz. 16.00 wystąpią artyści z Huanggang
University, reprezentujący partnerskie miasto w Chinach. W programie chińska muzyka
ludowa z wykorzystaniem oryginalnych instrumentów, pieśni oraz taniec.

Indios Bravos na PePe
25 maja w Parku Miejskim zagrają specjalnie dla Patrycji Jazda na Kocie, Zebra oraz
gwiazda wieczoru Indios Bravos
str. 8

Biegaj na piątkę
Zapraszamy do udziału w biegu ulicami
Piaseczna na atestowanej przez PZLA trasie o długości 5 km. Start ze stadionu
Miejskiego przy ul. 1-go Maja w Dzień
Dziecka 1 czerwca godz. 18.00
str. 8
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Szanowni Mieszkańcy,

Czysta gmina
Piaseczno
Od 1 lipca 2013 r. w całej Polsce obowiązywać
będą nowe zasady odbioru odpadów.
O stawkach za odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych, zasadach segregacji,
częstotliwości odbioru, poradach dotyczących kompostowania, czytaj na str. 3 - 6

główną ideą nowej reformy gospodarki odpadami
jest wdrożenie systemu, który wyeliminuje dzikie
wysypiska i pozwoli odzyskiwać więcej surowców
wtórnych, dlatego gorąco namawiam do segregacji
odpadów, nie tylko ze względu na niższe stawki odbioru ale za względu na poszanowanie środowiska
Zdzisław Lis
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Varius Manx na
Pikniku Rodzinnym
Park Miejski w Piasecznie wypełni
się atrakcjami dla
małych i dużych
już 26 maja od
godz. 12.00
Na rozpoczęcie imprezy wystąpią tancerze z KS „Grawitacja”, którzy zaprezentują nowoczesne style tańca. Zawodnicy „Grawitacji” mają na koncie
występy w programach telewizyjnych
„Got To Dance”, „You Can Dance”,
oprawę artystyczną Maratonu Warszawskiego i pokazy mody dziecięcej, a
także liczne tytuły mistrzowskie.
O godz. 13.00 Prym Art poprowadzi
specjalny program dla dzieci zatytułowany „Ulica Sezamkowa”, a po nim zaprezentuje się stowarzyszenie „Uśmiech
Dla Dziecka”. Nie zabraknie też spotkania z Dorotą Gellner, autorką książek dla
dzieci, słuchowisk radiowych i bajek
muzycznych. Wśród stoisk będzie
można znaleźć oferty bibliotek szkolnych i publicznych z powiatu piaseczyńskiego, przygotowane w ramach II Powiatowego Festiwalu Książki.
Niecodzienną okazją do lepszego
poznania kultury chińskiej będzie występ zagranicznych gości z uniwersytetu w Huanggang. O godz. 16.00 i 17.00
na scenie zaprezentują się wykładowcy
i studenci mieszkający w naszym partnerskim chińskim mieście, zaproszeni
do Piaseczna przez Burmistrza Miasta i
Gminy. Będzie można posłuchać orygi-

Gwiazda tegorocznego Pikniku zespół Varius Manx wykona zarówno nowe utwory jak i przeboje z poprzednich płyt
Foto Mateusz Nasternak
nalnych solowych i chóralnych pieśni
ludowych oraz ciekawych orientalnych
instrumentów muzycznych, a także podziwiać barwne chińskie tancerki.
Wieczorny czas uczestnikom Pikniku umili sztandarowe widowisko Teatru Klinika Lalek z udziałem dużych lal
i masek, z dużymi, jeżdżącymi obiektami, grane przez aktorów w niezwykłych maskach, z latającym smokiem,
a wszystko z muzyką maestra Włodzimierza Kiniorskiego. Będzie to duże, ple-

nerowe widowisko, wśród płonących
mandali ognia, którego inspiracją literacką jest „Tabula Smaragdina” Hermesa
Trismegistosa. Spektakl rozpocznie się
o godz. 19.00 w Parku Miejskim.
O godz. 20.00 zapraszamy natomiast na koncert gwiazdy – zespołu Varius Manx, znanego z takich przebojów
jak „Orła cień”, „Zanim zrozumiesz”, „Ruchome piaski”, „Zabij mnie” czy „Najmniejsze państwo świata”.
Organizatorami Pikniku są: Urząd

Miasta i Gminy Piaseczno, Powiat Piaseczyński, Centrum Kultury w Piasecznie, Fundacja „Czy mogę pomóc?”, Powiatowa
Biblioteka
Publiczna.
Współorganizatorami są: GOSiR Piaseczno, Sita Piaseczno, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zalesiu, Huﬁec ZHP Piaseczno, Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Piaseczno, Biblioteka Publiczna
Miasta Stołecznego Warszawy, szkoły
powiatu piaseczyńskiego i gminy Piaseczno.

Nowy członek Rady Miejskiej
Pan Adam Marciniak 15 maja podczas
sesji Rady Miejskiej został zaprzysiężony na nowego radnego gminy Piaseczno, w miejsce zmarłego w kwietniu
Andrzeja Swata.
Nowy radny ma 50 lat, jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Od 36 lat
jest mieszkańcem Żabieńca, gdzie od

2009 r. sprawuje funkcję sołtysa. Żonaty, ma dwie córki i wnuka.
Jako sołtys i radny, deklaruje pomoc
mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów, a także aktywne działania na rzecz
rozwoju całej gminy Piaseczno. – W moich
najbliższych planach będę dążył do lepszego
skomunikowania Żabieńca z Piasecznem

poprzez wybudowanie drogi łączącej te
dwie miejscowości. O dalszych planach na
razie nie będę wspominał, aby nie zapeszać
– mówi nowo powołany radny.
W Radzie Miejskiej będzie zasiadał
w komisjach: polityki gospodarczej, promocji, oświaty i kultury. Jest też członkiem
Powiatowej Rady Zatrudnienia.
*
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Informacja o przetargach

Sprawozdanie z 34. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
15 maja 2013 r.

17 kwietnia - 15 maja 2013 r.
Ogłoszono przetargi na:
• wykonanie sięgacza dojazdowego do budynków mieszkalnych, ul. XXI Wieku w Józefosławiu;
• wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Runowskiej i łącznika
z ul. Traktorzystów do ul. Żurawiej w Głoskowie;
• odbiór wraz z załadunkiem, transport i unieszkodliwienie płyt
azbestowo-cementowych oraz rur azbestowo-cementowych
pochodzących z obiektów należących do osób ﬁzycznych i nieprzeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej
z terenu gminy Piaseczno;
• kontynuację odwodnienia ul. Poranka i likwidację studni
chłonnych w ul. Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym;
• kontynuację odwodnienia w Zalesiu Górnym;
• kontynuację rozbudowy i remontu budynku Szkoły Podstawowej
Nr 1 przy ul. Świętojańskiej 18 w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia zewnętrznego wokół budynku
SP Nr 1 przy ul. Świętojańskiej 18 w Piasecznie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;
• dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Piaseczno;
• kontynuację nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku
nad istniejącą stołówką z zapleczem kuchennym oraz termomodernizację Zespołu Szkół Publicznych w Złotokłosie.
Zatwierdzono przetargi na:
• wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Krótkiej i ul. Traktorzystów w Głoskowie; wykonawca: ﬁrma „Efekt” Sp. z o.o. z Warszawy, za cenę 263 220 zł;
• dostawę mięsa i wyrobów z mięsa na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Szkolnej 14 w Piasecznie; wykonawca: ﬁrma P.H. ESTA Marcin Bukowski z Lesznowoli, za cenę 109 325,37 zł;
• odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Piaseczno; wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska z Woli
Duckiej, za cenę: w części I – 4 813 818,98 zł, w części II – 3 188
080,94 zł, w części III – 10 146 308,83 zł;
• wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i remontu Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie przy al. Kasztanów
12; wykonawca: ﬁrma „Inwestprojekt” z Kalisza, za cenę 103 935 zł;
• usługę asysty technicznej i konserwacji oprogramowania
użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO; wykonawca: Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. z Gdańska, za cenę 990 zł miesięcznie za jeden program, 409 147,20 zł za całość zamówienia;
• dostawę mięsa i przetworów mięsnych do stołówki szkolnej
w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym; wykonawca: ﬁrma
SUBUN Zakład Rozbioru i Przetwórstwa Mięsa Grzegorz Buczek,
Ryszard Surała Sp.j. z Wincentowa, za cenę 53 338,95 zł;
• zorganizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Piaseczno; wykonawca:
w części I – Biuro Usług Turystycznych WIGRA s.c. W. Jabłonowska
i spółka z Warszawy, za cenę 1 480 zł za jedną osobę, w części II
– POLTUR POLSKA Sp. z o.o. z Zielonej Góry, za cenę 1 265 zł za
jedną osobę, w części III – postępowanie zostało unieważnione;
• dostawę serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, wykonawca: ﬁrma „Technet” Sp. z o.o.
z Radomia, za cenę 80 589,60 zł.
Unieważniono przetarg na:
• dobudowę platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, termomodernizację i remont budynku Centrum Kultury
przy ul. Kościuszki 49, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Ponadto zakończono dialog techniczny na koncepcję, projekt oraz budowę Centrum Edukacyjno-Multimedialnego
(szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie
z następującymi wykonawcami:
– MARBUD-INWEST Projektowanie i Realizacja Inwestycji B. Siudalski, W. Ostrowicki z Warszawy,
– Zespół Usług Projektowych Andrzej i Bogumiła Rzepeccy
z Warszawy.

Wybory uzupełniające do
Młodzieżowej Rady Gminy
10 czerwca odbędą się wybory uzupełniające do Młodzieżowej
Rady Gminy Piaseczno. Zachęcamy uczniów do startu w wyborach – zgłoszenia w szkołach przyjmowane są do 24 maja.
– To my wszyscy tworzymy naszą społeczność, poznawajmy się i działajmy razem – zachęca Michał Iwan, przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.
Szczegóły na temat zasad funkcjonowania Rady oraz zasady przeprowadzania wyborów znajdują się na stronie
www.mrg.piaseczno.eu.
*

Przed rozpoczęciem części
uchwałodawczej
Sesję rozpoczęto wręczeniem
medali za długoletnie pożycie
małżeńskie państwu: Annie i Zbigniewowi Moszyńskim, Annie
i Eugeniuszowi Kamolom, Wandzie i Franciszkowi Wieteskom.
Po ustaleniu porządku obrad
i przyjęciu protokołu z ostatniej
sesji sprawozdanie z okresu pomiędzy sesjami przedstawił przewodniczący Rady Piotr Obłoza. Po
wysłuchaniu wniosków i interpelacji skarbnik przedstawiła radnym informację na temat bieżącej
sytuacji ﬁnansowej gminy.
Nowy radny
W miejsce wygasłego mandatu radnego Andrzeja Swata z listy nr 4 oznaczonej nazwą KW
Platforma Obywatelska RP
w okręgu wyborczym nr 3, do
rady Miejskiej wstąpił pan Adam
Marciniak z tej samej listy, który
w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Radny
Marciniak zastąpi również pana
Andrzeja Swata w komisjach problemowych: polityki gospodarczej, promocji, oświaty i kultury.
Zmiany budżetowe
Rada uchwaliła następujące
zmiany w budżecie gminy na 2013 r.:
- o 61,5 tys. zł. zwiększono dochody. Są to środki wypracowane
przez placówki oświatowe i przeznaczone zostaną na bieżące remonty w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- o 150 tys. zł zwiększone zostały
dochody ze sprzedaży worków do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- w związku z uprawomocnieniem się wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie utrzymującego w mocy w całości nakaz
zapłaty na rzecz Piekut Develop-

ment Sp. z o.o. 1,1 mln zł zwiększono wydatki o tę kwotę,
- na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zwiększono wydatki
o 90,6 tys. zł na wynajem pomieszczeń dla Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, opłaty oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- o 400 tys. zł zwiększone zostały
wydatki na dostawę worków do
selektywnej zbiórki odpadków komunalnych na terenie gminy Piaseczno. Część worków będzie rozdawana nieodpłatnie zgodnie
z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta i gminy Piaseczno, natomiast pozostała część za szacowaną kwotę 150 tys. zł będzie udostępniana mieszkańcom odpłatnie,
- o 15 tys. zł wzrosły wydatki na
dzierżawę pojemników na odbiór
nieczystości stałych w budynkach
komunalnych gminy Piaseczno,
- o 250 tys. zł. zmniejszono wydatki
na dopłaty taryfowe do ceny ścieków
sanitarnych dla odbiorców usług,
- zdecydowano o przeznaczeniu
125 tys. zł na opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej
i koncepcji odwodnienia zamiast
opracowania studium wykonalności dla koncepcji układu komunikacyjnego powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem
komunikacyjnym Antoninów,
- w związku z prośbą Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie
o wsparcie ﬁnansowe działań Policji
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Piaseczno zwiększono wydatki o 35,5 tys. zł na zakup radiowozu nieoznakowanego,
- 300 tys. zł przeznaczono na dodatkowe roboty na ul. Powstańców Warszawy.
Radni zdecydowali o udzieleniu
pomocy ﬁnansowej w wysokości
869 tys. zł Powiatowi Piaseczyńskiemu z przeznaczeniem na budowę fragmentu ul. Cyraneczki.

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Piaseczno na lata 2013 – 2023.
Skargi oddalone
Rada oddaliła skargę na brak
działań w celu zwrotu nieruchomości przez gminę oraz na odmowę
przyznania stypendium twórczego.
Honorowy Obywatel
Radni zdecydowli o nadaniu
godności Honorowego Obywatela
Gminy Piaseczno pani Honoracie
Kucharskiej – przewodniczącej Piaseczyńskiego Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Zagospodarowanie
przestrzenne
Rada zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części Piaseczna,
dla działek 25, 28, 30/3, 30/4, 30/5
położonych przy ul. Młynarskiej.
Podjęto także decyzję o przystąpieniu do zmiany planów części Piaseczna oraz części Gołkowa. Zatwierdzony został miejscowy plan
zagospodarowania części Piaseczna.
Nieruchomości
Radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej
w Głoskowie przy ul. Millenium na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Zdecydowano o sprzedaży na
rzecz użytkowników wieczystych
działek położonych w Piasecznie
przy ul. Turkusowej, Szaﬁrowej,
Szmaragdowej, Diamentowej
i Geodetów.
Rada postanowiła o sprzedaży
lokali mieszkalnych w budynkach
komunalnych w Zalesiu Górnym
przy ul. Jelonka na rzecz najemców.
Podjęta została decyzja o oddaniu w trwały zarząd, nieodpłatnie,

nieruchomości zabudowanych
w Piasecznie, Głoskowie, Jagarzewie,
Chylicach i Józefosławiu na rzecz publicznych placówek oświatowych.
Uchylone uchwały:
- uchwała Nr 1016/XXXV/2009
w sprawie upoważnienia burmistrza do zaciągania zobowiązań,
- uchwała Nr 118/LVII/2002
i nr 636/XXIII/2008 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie odszkodowania za drogi nieruchomościami gminnymi,
- uchwała Nr 637/XXIII/2008
w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie na rzecz gminy działki
stanowiącej fragment drogi gminnej - ul. Julianowskiej w Piasecznie i pokrycie ceny nabycia nieruchomością gminną.
Pozostałe uchwały
Zmieniony został załącznik
do uchwały w sprawie programu
działań wspierających rodziny
wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Piaseczno.
Rada powołała do Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego radnego Jacka Żeglińskiego w miejsce zmarłego
Andrzeja Swata.
Ustalony został tryb udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Piaseczno.
Zatwierdzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Patronat-3.
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla miasta i gminy
Piaseczno został zaktualizowany.
Pełny protokół z sesji Rady
Miejskiej oraz uchwały dostępne są na stronie internetowej www.piaseczno.eu

Przetargi na wynajem lokali użytkowych w Piasecznie
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza pisemne nieograniczone przetargi na wynajem lokali użytkowych,
z przeznaczeniem na działalność usługową lub handlową,
na okres 3 lat:
1. o pow. 25,0 mkw. przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie; miesięczna
stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 mkw. powierzchni
netto wynosi 22,00 zł. + VAT 23%;
2. o pow. 18,66 mkw. przy ul. Kościuszki 15 w Piasecznie; miesięczna
stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 mkw. powierzchni
netto wynosi 30,00 zł. + VAT 23%;
3. o pow. 159,0 mkw. usytuowanego w budynku mieszkalnym przy
ul. Fabrycznej 2 w Piasecznie; miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 mkw. powierzchni netto wynosi 50,00 zł. + VAT 23%;
4. o pow. 33,28 mkw. usytuowanego w budynku mieszkalnym
przy ul. Młynarskiej 19/104 w Piasecznie; miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 mkw. powierzchni netto wynosi
21,60 zł. + VAT 23%;
5. o pow. 6,90 mkw. usytuowanego w budynku mieszkalnym przy
ul. Wojska Polskiego 7 w Piasecznie; miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 mkw. powierzchni netto wynosi
23,00 zł. + VAT 23%.
Najemca ponosi koszty związane z bieżącym utrzymaniem
lokalu oraz zobowiązany jest do uzyskania wymaganych prawem
zaświadczeń i zezwoleń niezbędnych do prowadzenia swojej działalności w lokalu przed rozpoczęciem tej działalności.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Oferty
należy składać w zamkniętej kopercie w kancelarii Urzędu Miasta
i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w terminie:

Oferowany lokal przy ul Młynarskiej 19/104 w Piasecznie

1. o dnia 7 czerwca 2013 r. do godz. 10.45 (lokal ul. Puławska 20);
2. do dnia 4 czerwca 2013 r. do godz. 10.45 (lokal ul. Kościuszki 15);
3. do dnia 23 maja 2013 r. do godz. 10.45 (lokal ul. Fabryczna 2);
4. do dnia 6 czerwca 2013 r. do godz. 10.45 (lokal ul. Młynarska
19/104);
5. do dnia 18 czerwca 2013 r. do godz. 10.45 (lokal ul. Wojska Polskiego 7).
Oferenci mogą dokonać wizji lokalu – w tym celu należy ustalić
telefonicznie (22 701 76 79) lub osobiście (pokój nr 90) termin
wizji. Dokumenty do przetargu należy pobrać w pokoju nr 90
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w pokoju nr 90
lub pod nr tel. 22 701 76 79.
Pełne treści ogłoszeń dostępne na www.bip.piaseczno.eu.
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Nowe zasady gospodarowania odpadami

www.piaseczno.eu

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

Opłaty za odbiór
odpadów
Selektywna zbiórka odpadów jest tańsza - miesięczna
opłata wynosi 9 zł za osobę.
W powyższej opłacie zawiera się odbiór odpadów segregowanych (szkła i odpadów suchych) oraz odpadów zmieszanych - bez ograniczeń ilościowych.
Dodatkowo w ramach powyższej opłaty, w okresie kwiecień - listopad, będą odbierane odpady zielone, w ilości max.
do 32 worków. Pozostałą ilość odpadów zielonych będzie
można oddać bezpłatnie do PSZOK.
Gdy nie segregujemy odpadów, zapłacimy miesięcznie
18 zł za osobę.
W przypadku ﬁrm i innych nieruchomości niezamieszkałych opłata będzie ustalana na podstawie zadeklarowanego
sposobu zbierania odpadów oraz wielkości pojemnika (m.in.
ﬁrmy, budynki użyteczności publicznej, działki rekreacyjne
i letniskowe).
Miesięczna opłata dla nieruchomości niezamieszkałych
uzależniona jest od zadeklarowanej wielkości pojemnika:
1. Za odpady zbierane w sposób selektywny:
– pojemnik o objętości do 0,12 m3 – 17,00 zł;
– pojemnik o objętości 0,24 m3 – 25,00 zł;
– pojemnik o objętości 1,1 m3 – 55,00 zł;
– pojemnik o objętości 2,5 m3 – 150,00 zł;
3
– kontener o pojemności 5 m – 250,00 zł;
3
– kontener o pojemności 7 m – 400,00 zł;
– kontener o pojemności 10 m3 – 800,00 zł.
2. Za odpady nie zbierane w sposób selektywny:
3
– pojemnik o objętości do 0,12 m – 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;
– kontener o pojemności 7 m3 – 600,00 zł;
– kontener o pojemności 10 m3 – 1200,00 zł.

Kompostując,
zyskujesz
Wszystkich mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy mają taką możliwość, zachęcamy do kompostowania
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 zwierząt – 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 liści i igieł
porażonych przez choroby lub pasożyty – mogą przetrwać w kompoście i rozprzestrzenić się po ogrodzie wraz z gotowym nawozem,
3. gałęzie – włożone do kompostu
w całości, będą sprzyjać natlenieniu
kompostu, ale nie rozłożą się; aby
zbutwiały, trzeba je połamać.
*

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,
• papierowe torby i worki;
keﬁrach, margarynach);
• papier szkolny, biurowy;
• folię i torebki z tworzyw sztucz• kartony i tekturę oraz zrobione
nych;
z nich opakowania;
• puszki po napojach, konserwach;
• puste, odkręcone i zgniecione bu• kartony po napojach i mleku;
telki plastikowe (np. typu PET);
• tekstylia;
• plastikowe zakrętki;
• drobny złom żelazny oraz
• puste butelki plastikowe po kodrobny złom metali kolorowych
smetykach i środkach czystości; (np. zabawki, narzędzia).
• plastikowe opakowania po żywCzego nie powinniśmy wrzucać do pojemnika żółtego?
• tłustego i zabrudzonego papieru
• styropianu;
(np. papierowych opakowań po
• gumy;
maśle, margarynie, twarogu);
• butelek i pojemników z jakąkol• papieru faksowego, tapet;
wiek zawartością;
• odpadów higienicznych (np. wa• puszek po farbach;
cików, podpasek, pieluch)
• baterii;
•butelek po olejach spożywczych
• opakowań po aerozolach;
i samochodowych;
• opakowań po środkach chwasto• opakowań po olejach spożywczy owadobójczych;
czych czy silnikowych, smarach;
• sprzętu AGD.

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

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.
Do żadnego z wyżej wymienionych pojemników/worków nie

należy wrzucać następujących
odpadów:

• 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,

Częstotliwość odbioru odpadów
Sposób i częstotliwość odbioru
odpadów uzależniony jest od rodzaju zabudowy
ZABUDOWA JEDNORODZINNA
a) Odpady komunalne zmieszane.
Częstotliwość wywozu: 1 raz na
dwa tygodnie.

b) Odpady surowcowe (tzw. suche). Częstotliwość wywozu: 1 raz
na miesiąc.
c) Szkło. Częstotliwość wywozu:
1 raz na miesiąc.
d) Bioodpady i odpady zielone.
Zbiórka u źródła w okresie wiosenno – jesiennym (od kwietnia do
listopada). Częstotliwość wywozu:
1 raz na 2 tygodnie.
ZABUDOWA WIELORODZINNA
a) Odpady komunalne zmieszane.

Częstotliwość odbioru: 2 razy na
tydzień.
b) Odpady surowcowe (tzw. suche). Częstotliwość wywozu: 1 raz
na tydzień.
c) Szkło. Częstotliwość odbioru:
1 raz na 2 tygodnie.
d) Bioodpady i odpady zielone.
Zbiórka u źródła w okresie wiosenno – jesiennym (kwiecień – listopad). Częstotliwość wywozu:
1 raz na 2 tygodnie.
*

• 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.
*

INFOLINIA
22 121 04 76
Infolinia czynna
poniedziałek - piątek
w godz. 9.00 – 15.00

4

Gazeta Piaseczyńska
22 maja 2013, nr 5 (191)

GOSPODARKA ODPADAMI

Najczęściej zadawane pytania na
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.
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.

Po wprowadzeniu nowego systemu nieopłacalne będzie wyrzucanie śmieci do lasu
Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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 gospo-

darstwie 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
czystościi porządku na terenie
Miasta i Gminy Piaseczno”, zapewnia właścicielom nieruchomości worki w następujących ilościach:
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temat odpadów
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
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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 obowiązek 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
poza lokalem 0,05 m3 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 socjal3
nych pojemnik 0,12 m 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.
Chojnów
Pilawa
Orzeszyn
25.05.2013

Wszystkie ulice
Żabieniec
Siedliska
Chylice
Chyliczki

Piaseczno
08.06.2013
Julianów
Józefosław

15.06.2013

Wszystkie ulice + ul. Urbanistów+przyległe
Po wschodniej stronie
ul. A.krajowej, ul. Julianowska i przyległe

Bez budynków
wielorodzinnych

Wszystkie ulice
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
Gołków Letnisko
Gołków Wieś

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.

Punkty odbioru odpadów segregowanych
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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Turniejowa bitwa na triki

Charytatywny Festiwal Fitness

W niedzielę 9 czerwca odbędzie się
Turniej Tańca Sportowego o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Impreza organizowana przez Klub
Sportowy „Grawitacja”, gminę Piaseczno oraz GOSiR będzie niezwykłym tanecznym wydarzeniem.
Rozegrane zostaną zawody
w czterech technikach tanecznych: disco dance, disco dance freestyle, hip-hop oraz hip-hop battle. W całodniowych zawodach
weźmie udział około 400 zawodników w różnych kategoriach
wiekowych i o różnym poziomie
zaawansowania. Rywalizować
będą zarówno początkujące sześciolatki, jak i doświadczeni, utytułowani zawodnicy.
Mieszkańcy Piaseczna dość często mają okazję oglądać zawodników KS „Grawitacja” na pokazach tanecznych, natomiast chcielibyśmy
przybliżyć im również samą formułę turniejową. Widzowie zgromadzeni w piaseczyńskim GOSiR
będą mieli szansę przez całą niedzielę obserwować zmagania tancerzy. Jesteśmy przekonani, że
każdy widz znajdzie coś dla siebie.
Taniec w kategorii disco dance
charakteryzuje się szybkim tem-

pem, dynamiką i ekspresją, styl ten
składa się również z elementów jazzowych i tańca klasycznego.W technice disco freestyle muszą znaleźć
się dodatkowo elementy akrobatyki,
przez co taniec jest bardzo widowiskowy. Natomiast hip hop to taniec
ulicy, obecnie jeden z najbardziej popularnych stylów tańca. Bardzo ciekawą formułą jest hip hop battle, polegający na tanecznych pojedynkach zawodników, którzy
walczyć będą ze sobą w formule
1vs1. Tancerze biorący udział w tego
typu bitwach muszą wykazać się
dużymi umiejętnościami w rozpoznawaniu danego stylu tańca, jego
interpretacji, muszą być kreatywni,
pomysłowi w wykonywaniu kroków, trików i motywów.
Na turniej zapraszamy od godziny 10.00 do hali Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy
ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie.
Rodzice, przyprowadźcie
swoje pociechy, może i one zapragną uprawiać właśnie Taniec
Sportowy. Wstęp wolny.
KS Grawitacja

Klub Sportowy „Grawitacja” szuka partnerów do organizacji
Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Piaseczna.
W dniu 9 czerwca 2013 r. (niedziela) odbędzie się Turniej Tańca
Sportowego o Puchar Burmistrza Piaseczna organizowany przez
Klub Sportowy „Grawitacja”, gminę Piaseczno oraz piaseczyński
GOSiR. Impreza będzie miała charakter zawodów w tańcu sportowym (techniki disco dance freestyle oraz hip-hop) dla dzieci
i młodzieży prezentujących różny stopień zaawansowania.
Jak powszechnie wiadomo, wydarzenia sportowe są doskonałą formą reklamy. Istnieje cały wachlarz możliwości,
w jaki sposób Państwo i Państwa ﬁrmy mogą pomóc i włączyć
się w organizację i współﬁnansowanie zaplanowanej imprezy.
Organizator turnieju: KS „Grawitacja”
Patronat honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Partnerzy wspierający: Gmina Piaseczno oraz GOSiR Piaseczno
W charakterze patronatu medialnego do współpracy zaprosiliśmy: Biuro Promocji Miasta Piaseczno, „Kurier Południowy”, „Przegląd Piaseczyński”, „Nad Wisłą”, „Gazetę Południe”, Radio Mazowsze, iTV Piaseczno, portal Szukaj Piaseczno.

W programie:
10.00 HOT LATINO FITNESS – Asia Mierzyńska
11.00 SHAPE & DANCE – Emilia Dunajska
12.00 GYMSTICK® – Wojtek Świątek
(zapisy na www.greenup-fitness.pl)
13.00–16.00 MARATON ZUMBA® Fitness – Michał Kurpet,
Oktawian Zagórski, Stefan Jakóbczyk, Aleksandra Kania,
Antonio Daykola
Udział w Festiwalu kosztuje tylko 10 zł. Charytatywny
Festiwal Fitness posiada szczytny cel – cały dochód ze
sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na dom dziecka.

Zachęcamy gorąco do współpracy.
Konkretne informacje otrzymają Państwo pod nr tel. 604 438 643.
Szymon Kowalewski

Gołków Cup 2013
W dniach 31 maja – 2 czerwca w Zespole Szkół Publicznych
w Gołkowie odbędzie się V Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt. Turniej organizowany jest już po raz
piąty i zyskał przez te lata bardzo dobrą opinię w kraju.
W tym roku do Gołkowa przyjadą m.in. drużyny z Rzeszowa, Zambrowa, Łap oraz Ełku. W turnieju w roli gospodarza wezmą udział dwie drużyny MUKS Piaseczno –
rocznik 2001 i zawodniczki młodsze, które dzielnie prezentują się na arenie krajowej.

Cykliczne wycieczki
rowerowe z przewodnikiem
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Piaseczna oraz okolic,
niezależnie od wieku, posiadanego roweru czy kondycji ﬁzycznej, na wspólne wycieczki
rowerowe.
Pierwsza wyprawa szlakiem
kolejki wąskotorowej odbyła się
przy pięknej pogodzie 19 maja.
Spotykamy się zawsze w niedzielę o 10.00 na rynku przy fontannie: 16 czerwca, 14 lipca, 18
sierpnia oraz 8 i 22 września.
Razem przemierzać będziemy najpiękniejsze, bardziej
i mniej znane, zakątki gminy Piaseczno. Wycieczki prowadzone
będą przez doświadczonego przewodnika rowerowego. Kierunek
wycieczek oraz długość trasy
uzgadniane będą na bieżąco.
Wszystko zależy od chęci oraz
możliwości grupy osób, która się
zbierze danej niedzieli.
W trakcie wycieczki planujemy jeden krótki postój oraz jeden dłuższy z możliwością zorganizowania ogniska w ramach
integracji rowerowej (kiełbaski
uczestnicy zapewniają we własnym zakresie).
Długość trasy oraz tempo wycieczek rowerowych zawsze dostosowujemy do możliwości grupy.
Wycieczki nie są żadnym wyścigiem, tylko miłą formą aktywnego
spędzenia wolnego czasu.

8 czerwca zapraszamy do hali GOSIR na największy Festiwal Fitness w Piasecznie.
Organizują go Greenup Fitness Club z Piaseczna oraz
Stowarzyszenie „Kondycja” w hali Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Piasecznie. Patronat nad imprezą objął
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis. Jest ona
przeznaczona dla miłośników fitnessu oraz dobrej zabawy.
Przygotowana została specjalnie z myślą o mieszkańcach
Piaseczna i okolic. Będzie to doskonała okazja, by ćwiczyć
i bawić się z wykorzystaniem najbardziej popularnych form
zajęć, pod kierunkiem najlepszych prezenterów. Festiwal
Fitness to spotkanie pasjonatów zajęć fitness, na którym
każdy się odnajdzie.

Zapraszamy do wspólnego kibicowania!

Zawody karate kyokushin

Dla każdego uczestnika wycieczek przewidujemy kamizelkę odblaskową, plecaki z miłą niespodzianką w środku sponsorowaną
przez Impresję Rękodzieło oraz
opaski odblaskowe. To nie koniec!
Aby zachęcić mieszkańców gminy
Piaseczno do udziału w akcji, wśród
uczestników wycieczek będą również rozlosowywane akcesoria rowerowe. Gadżety sportowe zapewnia dystrybutor odzieży sportowej
Sportika z Góry Kalwarii.
Udział w akcji „Chodź na rower!” jest bezpłatny. Organizatorem jest Społeczna Inicjatywa Młodych. Działania wspierane są przez
Impresję Rękodzieło oraz Urząd
Miasta i Gminy Piaseczno.
Zapraszam wszystkich bardzo
serdecznie. Szczegóły na stronie
www.chodz-na-rower.blogspot.com.
Agnieszka Jarzębska

W sobotę 11 maja w GOSiR Piaseczno odbył się II Piaseczyński
Turniej Karate Kyokushin IKO
dla dzieci i młodzieży.
Organizatorem turnieju, nad
którym patronat objął Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław
Lis, był Uczniowski Klub Sportowy
BUSHI. W imprezie udział wzięło 167
zawodników z 13 klubów karate kyokushin z całej Polski. Zawody odbyły się w dwóch konkurencjach:
kumite semi kontakt oraz kumite
lekkiego kontaktu.
Uroczyste otwarcie turnieju nastąpiło o godz. 11.00 przy udziale Wiceburmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pana Daniela Putkiewicza,
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Piasecznie pana Piotra Obłozy,
Wicedyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 2 pani Barbary Ignaczak oraz Wicedyrektora Gimnazjum Nr 2 pani
Ewy Mozer.
Zawody zakończyły się dużym sukcesem UKS BUSHI. Dobry
występ zawodników klubu zaowocował pierwszym miejscem
w klasyﬁkacji drużynowej. Najlep-
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szym zawodnikiem turnieju został
Krystian Kalmus (UKS BUSHI), natomiast najlepszą zawodniczką –
Aleksandra Karaś (Ostrołęcki Klub
Karate Kyokushin).
Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom i klubom za
uczestnictwo w turnieju. Dziękujemy również wszystkim osobom,
które zaangażowały się w przygotowanie zawodów – bez Waszej pomocy trudno byłoby nam tak
sprawnie poprowadzić tak dużą imprezę sportową. Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów,
którzy wsparli ﬁnansowo i rzeczowo organizację zawodów: gminy
Piaseczno, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej ZŁOTOKŁOS, Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie, MAJ CENTRUM Stara
Iwiczna Joanny Oppeln-Bronikowskiej, Pawła Dudziuka, X-art Studio
Magdaleny Bryzek.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli gościć jeszcze większą liczbę zawodników i klubów.
Krzysztof Markowski
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Indios Bravos w Piasecznie
25 maja o godz. 17.00 odbędą się koncerty w ramach imprezy PEPE dla
Patrycji
PEPE to coroczna impreza Centrum Kultury w Piasecznie, w
ramach której odbywają się
koncerty wybranych zespołów
reprezentujących różnorodne
rodzaje muzyki. W tym roku
w trakcie koncertów będzie
prowadzona publiczna zbiórka
pieniędzy na rzecz poszkodowanej w wypadku drogowym
uczennicy piaseczyńskiego LO
– Patrycji Jeleń. Aktualne informacje o postępach Patrycji
zn a j d u j ą s i ę n a s t r o n i e
www.facebook.com/DlaJelonka.
Koncerty odbędą się w Parku Miejskim w Piasecznie przy
ul. Chyliczkowskiej. Jako pierwszy zagra zespół Jazda Na Kocie,
grający mieszankę punku oraz
metalu, łączący żywiołowość
i brutalność z mocnym groove

i niskimi strojeniami. Tuż po
nim na scenie wystąpi zespół
Zebra – który eksperymentuje
wokół gatunku muzycznego, jakim jest szeroko pojęty dub.
Gwiazdą tegorocznego PEPE będzie natomiast Indios Bravos.
Zespół założony w 1997 roku gra
mieszankę rocka, reggae i bluesa. Założycielem i liderem zespołu jest gitarzysta Piotr Banach
– twórca grupy Hey, wokalistą zaś
Piotr „Gutek” Gutkowski, który karierę rozpoczynał z zespołami
Paktofonika i Kaliber 44.
Zespół ma na koncie cztery
płyty. W 2007 roku otrzymał
„złotego bączka” - nagrodę publiczności dla najlepszego zespołu grającego na Przystanku
Woodstock.
*

W tę muzyczną podróż do źródeł
myśli Jana Pawła II zaprasza Stanisław Szczyciński. Oratorium z fragmentami Pisma Świętego wykona
Chór Zalesiańskiego Towarzystwa
Śpiewaczego pod dyrekcją kompozytora. Na kontrabasie zagra Maciej
Szczyciński, na fortepianie Stani-

sław Szczyciński, lektorem będzie
Agnieszka Gamdzyk. Całość poprowadzi Zoﬁa Sajkowska.
Czternaście encyklik to muzyczna podróż do źródeł myśli papieskiej. Utwór składa się z 14 części,
nawiązujących swoją treścią do
wszystkich 14 encyklik Jana Pawła

Coroczny Jarmark Hubertowski w Zalesiu Górnym będzie
dwudniowym wydarzeniem.
Dzień pierwszy 8 czerwca zajmie całodzienny Turniej Piłkarsk i D z i e c i H u b e r t u s C u p.
9 czerwca zapraszamy zaś na
boisko KS Hubertus na Tradycyjny Jarmark z licznymi prezentacjami osiągnięć zaleskich
środowisk. Jak zawsze nie zabraknie gier rodzinnych, sportu, kramów, kulinariów, parku rozrywki dla dzieci, i doskonałej muzyki.
Szczegóły na facebooku Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia
Górnego.

Niezła Demolka

Piotr Banach i Piotr Gutkowski z zespołu Indios Bravos
zagrają o godz. 20.00
Foto Piotr Dłubak

14 encyklik papieskich
16 czerwca o godz. 19.00 w kościele pw.
św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu odbędzie się oratorium na chór
i dwa instrumenty jazzujące

13. Jarmark Hubertowski

II. Teksty kolejnych części to krótkie
fragmenty Pisma Świętego, z których Papież wywodził swoje rozważania. Cytaty te oddają główne przesłanie każdej z encyklik, stanowiąc
przeniesioną w świat muzyki historię teologicznej myśli papieskiej.
Tekst oratorium śpiewany
jest w łacińskiej wersji językowej,
co podkreśla uniwersalność
utworu, pozwala dotrzeć do źródeł i tradycji Kościoła. Równocześnie jednak, dla lepszego zrozum i e n i a d z i eł a , w wa rst wę
muzyczną wplecione są te same

Akcja Rynek godz. 15
cytaty z Pisma Świętego, czytane
przez lektora w języku polskim.
Treść encyklik, poruszających rozmaite aspekty wiary i życia człowieka, pozwala przedstawić
w nich różnorodność stylów
i idiomów muzycznych, od śpiewów bizantyjskich i chorału gregoriańskiego, przez muzykę cerkiewną, aż do współczesnych
środków muzyki jazzowej i rozrywkowej. Wszystkie te elementy
służą pokazaniu głębi, uniwersalności i bogatego spektrum myśli
papieskiej.
*

Biegaj na piątkę
W sobotę 1 czerwca odbędzie się kolejna, po Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej oraz Frog Race, impreza biegowa
na terenie gminy Piaseczno.
Tym razem organizatorzy przygotowali trasę z atestem PZLA na
dystansie 5 km. Choć do biegu
jeszcze dwa tygodnie, do trenowania zachęcamy już dziś. Hasło
tegorocznej imprezy to „Uzależnieni od biegania”.
Piaseczyńska Piątka – tak nazywa się nowa impreza biegowa –
startuje w Dzień Dziecka o godz.
18.00 ze stadionu GOSiR Piaseczno
przy ul. 1 Maja. Biegi towarzyszące
rozpoczną się o godz. 17.00. Biegacze pobiegną aleją Kalin przez wiadukt nad torami kolejowymi do Zalesia Dolnego, gdzie zrobią pętlę
aleją Kasztanów, ulicami Orzechową, Modrzewiową oraz aleją
Brzóz, by z powrotem wrócić aleją
Kalin na stadion GOSiR. Wszystkich chętnych do startu na malow-

Z okazji Dnia Dziecka fundacja Eco Choice zaprasza na happening ekologiczny pt. „Niezła Demolka”, który odbędzie się
1 czerwca na placu Piłsudskiego w Piasecznie.
Animacje i ekologiczne warsztaty, zaplanowane w godzinach
15.00–18.00, mają na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży problematyki gospodarki odpadami oraz pobudzenie ich kreatywności.
Symbolicznymi biletami wstępu będą przyniesione przez uczestników surowce wtórne, takie jak makulatura, zużyte baterie czy stare
telefony komórkowe. Nie zabraknie też stoisk handlowych związanych z ekologią, zdrowym żywieniem oraz sztuką. Happening doﬁnansowany jest przez gminę Piaseczno. Partnerem wydarzenia jest
m.in. Centrum Kultury w Piasecznie.

niczej trasie zapraszamy do udziału
w imprezie. Zapisywać się można
do 24 maja na stronie Stowarzyszenia Kondycja w zakładce „Nasze Imprezy” www.kondycja.com.pl oraz
w dniu imprezy w biurze zawodów. Pakiet startowy w cenie 30 zł
(dla mieszkańców gminy Piaseczno
– 20 zł) zawiera koszulkę, numer
startowy wraz z chipem do pomiaru czasu oraz okolicznościowy
medal i posiłek po ukończeniu
biegu. Każdy z uczestników biegu
głównego dostanie SMS-a z wynikiem, jaki uzyskał podczas biegu.
Na zlecenie gminy Piaseczno
imprezę przygotowuje Stowarzyszenie „Kondycja”, organizator corocznej imprezy biegowej Frog
Race.
*

2 czerwca w ramach letniej akcji zapraszamy najmłodszych na
spektakl „Świat Dzieci”.
Widzowie wraz z mieszkańcami Szalonego Królestwa przeniosą się w niezwykłą podróż po kuli ziemskiej, i nie będzie to
tylko podróż palcem po mapie. Dzięki wspaniałej muzyce, wspólnym zabawom, piosenkom, tańcom oraz sile wyobraźni odkryjemy niezwykły świat dzieci zamieszkujących różne kontynenty.
Zabawa będzie odlotowa, jak rakieta, którą udamy się w tę niezwykłą podróż, wystrzałowa, jak kowbojskie zabawy, orientalna,
jak chiński smok z cesarskiego pałacu i pełna rozmaitych dźwięków dzięki muzyce granej na żywo. Podróż tę reżyseruje Ewa
Szawłowska.
Na scenie na rynku miejskim wystąpi również zespół taneczny
Sonatina pod kierunkiem Lucyny Leskiej, a muzyczne spotkanie
z Kolorowymi Piosenkami Ciotki Klotki poprowadzi Ewa Konstanciak.

