
W związku z przebudową przepu-

stów Kanału Piaseczyńskiego nastąpi

zmiana organizacji ruchu na ulicach

Wojska Polskiego i Kniaziewicza.

Ulice te zostaną zamknięte dla ruchu

pojazdów, ale zapewniona będzie ob-

sługa komunikacyjna przyległych po-

sesji. Wprowadzenie wykonawcy na-

stąpiło już 4 czerwca, jednak ulice

zamknięte zostaną 14 czerwca.

– Inwestycja niestety wiązać się

będzie z niedogodnościami komuni-

kacyjnymi, jednak jest ona ko-

nieczna i nie możemy odkładać jej

w czasie. Kilka lat temu mieszkańcy

przekonali się na własnej skórze, jak

szybko Kanał Piaseczyński potrafi

zamienić się w rwący potok, dlatego

nie możemy ryzykować i musimy

przebudować newralgiczne miejsca

w taki sposób, aby w przyszłości

spać spokojnie – tłumaczy burmistrz

Zdzisław Lis.

Celem inwestycji jest całkowite

rozebranie istniejących przepustów,

które ze względu na swoje przekroje

ograniczają światło kanału i w przy-

padku wystąpienia szczególnie in-

tensywnych opadów deszczu powo-

dują lokalne spiętrzenia wody. 

W miejsce przepustów nad kanałem

wybudowane zostaną mosty, które

nie będą ograniczać przekroju kanału

i nie zakłócą przepływu wód. Takie

rozwiązania korzystnie wpłyną rów-

nież na stabilność skarp wzdłuż 

obu ulic, które nie powinny już być

rozmywane przez spiętrzone wody

opadowe.

Wykonawca inwestycji – kon-

sorcjum firm Budownictwo Dro-

gowe Jarpol SA i Mazowieckie Mosty

Sp. z o.o. – na wykonanie prac bu-

dowlanych ma czas do końca paź-

dziernika, a do 28 listopada bieżą-

cego roku wykonawca powinien

uzyskać pozwolenie na użytkowa-

nie nowych mostów. Dopiero po

tym terminie możliwy jest powrót

ruchu kołowego na ul. Wojska Pol-

skiego i ul. Kniaziewicza. – Aby zmi-

nimalizować utrudnienia w ruchu,

wprowadzamy wykonawcę tuż

przed wakacjami, by zakończyć

prace wczesną jesienią – mówi na-

czelnik wydziału infrastruktury

Włodzimierz Rasiński. – Harmono-

gram prac jest bardzo napięty, nie

da się go już bardziej skrócić, bo na

samo schnięcie betonu potrzebny

jest miesiąc. 

Mapy objazdów autobusów do-

stępne są na www.piaseczno.eu.

Cała inwestycja ma kosztować

gminę 2,6 mln zł, z czego około 200

tys. zł pokryje spółka PWIK.                  *
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Legenda polskiego rocka, Kazik
Staszewski z zespołem Kult, za-
gra w Parku Miejskim w Pia-
secznie w piątek 27 czerwca jako
gwiazda III edycji Wolprezy.  

* str. 12

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 2 lipca 2014 

o godzinie 9.30

w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy,

Piaseczno, ul. Kościuszki 5

www.piaseczno.eu

Kult na Wolprezie

Od 1 września gmina Piaseczno za-
pewni opiekę żłobkową aż 78 malu-
chom ze swojego terenu w wieku od
1 do 3 lat, a w 2015 roku liczba ta
zwiększy się do 79 miejsc.         

*str. 4

Więcej miejsc 

w żłobkach

W oku cyklonu
W 220. rocznicę bitwy pod Gołkowem
przybliżamy historię jednej z największych
potyczek insurekcji kościuszkowskiej. 

str. 6-7
Propozycje objazdów dla ruchu od strony Warszawy                            

Informacje 
urzędowe:

Wyłożenie projektu Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego
Miasta i Gminy Piaseczno str. 9
Ogłoszenia architektoniczne str. 9

Kino plenerowe
Profesjonalne pokazy „pod chmurką”
będą się odbywać w piątkowe wieczory,
począwszy od 4 lipca.                               str. 3

Autorenovator Day

Amatorów zabytkowych pojazdów zapra-
szamy 28 czerwca na parking  przy ul. Sie-
rakowskiego.                                                str. 12

Przebudowa 
Julianowskiej
Dobiegają końca prace na pierwszym 
z zaplanowanych etapów przebudowy
infrastruktury wokół ul. Julianowskiej 
w Piasecznie. str. 3

Dzień Turecki
30 czerwca 2014 r. na rynku w Piasecznie
będzie można zasmakować prawdziwej
kultury tureckiej.                                   str. 8

Rozpoczynają się prace związane z budową

dwóch mostów nad Kanałem Piaseczyńskim

w ciągu ulic Wojska Polskiego i Kniaziewicza.

Budujemy mosty

Tak wyglądała ul. Kniaziewicza w 2010 roku po historycznej ulewie                                             
Foto „Kurier Południowy”

Powstanie Park w Józefosławiu

Został a podpisana umowa na wydzierżawie-

nie przez gminę terenu przy Obserwatorium

Astronomicznym w Józefosławiu. 

Dwuletnie starania o wydzierżawienie

od Politechniki Warszawskiej terenu

przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu na-

reszcie doczekały się szczęśliwego za-

kończenia. Burmistrz  Zdzisław Lis oraz

dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii

Politechniki Warszawskiej prof. dr hab.

Alina Maciejewska podpisali we wto-

rek 27 maja  umowę dzierżawy przez

gminię Piaseczno 2,5 hektarów terenu.

Umowa obowiązywać ma 15 lat. – Cie-

szę się, że dziś podpisujemy umowę,

która przyniesie korzyści obydwu stro-

nom – powiedział burmistrz tuż po zło-

żeniu podpisu. – Już wkrótce zlecimy

przygotowanie koncepcj zagospodaro-

wania tego terenu aby jak najszybciej

zaczął służyć mieszkańcom gęsto za-

budowanego Józefosławia i Julianowa

– dodał.                                               * cd. str. 3

Gmina wydzierżawiła 2,5 ha terenu z przeznaczeniem na park           
Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA
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Zaawansowanie zadań

inwestycyjnych

Od 1 września gmina Piaseczno zapewni opiekę żłobkową aż 78 maluchom 

w wieku od 1 do 3 lat, a w 2015 roku – 79 dzieciom.

Władze Piaseczna zdecydo-

wały o zamknięciu miejskiego

żłobka, przeznaczając wszyst-

kie środki na wykup miejsc 

w prywatnych placówkach. 

W tym celu ogłoszono otwarty

konkurs ofert na realizację za-

dania publicznego w zakresie

organizacji opieki sprawowa-

nej w formie żłobka dla miesz-

kańców.

– Utrzymywanie publicznej

placówki, do której uczęszczało

25 dzieci, było skrajnie nieeko-

nomiczne, dzięki konkursowi za

tę samą kwotę udało nam się

wykupić miejsca dla 78 dzieci 

w prywatnych żłobkach – mówi

burmistrz Zdzisław Lis. Stan

żłobka wymagał gruntownego

remontu, a położenie w stre-

fie nalotów Lotniska Chopina

utrudniało jego rozbudowę.

Władze Piaseczna zdecydowały

więc o poszukaniu alternatywy.

– Rodzice będą płacić iden-

tyczne czesne jak do tej pory 

w miejskim żłobku, różnice po-

kryje gmina. Dodatkowym uła-

twieniem dla rodziców będzie

też możliwość wyboru jednej 

z 4 najbardziej dogodnych loka-

lizacji – podkreśla burmistrz.

Zgodnie z rozstrzygniętym

konkursem 20 miejsc dostęp-

nych jest w żłobku „Malu-

szek” zlokalizowanym przy ul. 

17 stycznia 9, a po 15 miejsc w

żłobkach „Zuch” na ul. Julianow-

skiej 66B i „Brzdąc” przy ul. Ja-

rząbka 20, lok. 3. Poza miastem

w konkursie wygrał żłobek 

„U Żwirka” w Baszkówce z 28

miejscami wolnymi w roku 2014

i 29 miejscami wolnymi w roku

2015. Gmina Piaseczno będzie

współfinansować koszt opieki

żłobkowej każdego dziecka do 10

godzin dziennie. Do końca tego

roku gmina poniesie koszt w wy-

sokości 215 tys. zł, natomiast 

w 2015 r. – 645 tys. zł (bez wli-

czania wakacji).

– W konkursie ofert mogły

wziąć udział podmioty prowa-

dzące żłobki zgodnie z ustawą 

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece

nad dziećmi w wieku do lat 3

oraz posiadające wpis do gmin-

nego rejestru żłobków i klubów

dziecięcych. Oferty konkur-

sowe analizowała specjalna ko-

misja powołana do tego celu, 

odbyły się też wizytacje wszyst-

kich placówek – informuje wi-

ceburmistrz Piaseczna Hono-

rata Kalicińska. Jako konsul-

tantki merytoryczne do prac

komisji zaproszono Gabrielę

Mariańską oraz Weronikę Bo-

recką z Samodzielnego Zespołu

Publicznych Zakładów Lecznic-

twa Otwartego w Piasecznie.

Nabór dzieci prowadzić będą

wszystkie cztery wybrane przez

komisję żłobki, według jednako-

wych zasad określonych przez

gminę. Karty zgłoszenia do-

stępne są do 20 czerwca za-

równo w żłobkach, jak i w kan-

celarii Urzędu Miasta, z tym że

składać je należy w żłobkach.

Karty zgłoszeń podlegać będą

ocenie punktowej, a kwalifikację

kart przeprowadzi Komisja Kwa-

lifikacyjna. Dzieci, które do tej

pory uczęszczały do Żłobka Miej-

skiego, automatycznie znajdą

miejsce w wybranym przez ro-

dziców żłobku, jeśli oczywiście

złożą oni deklarację kontynuacji

pobytu dziecka w placówce.

Opłata za pobyt dziecka 

w żłobku ponoszona przez ro-

dzica wynosić będzie 400 zł

miesięcznie, dodatkowo pobie-

rana będzie przez placówkę

opłata za wyżywienie. Nadzór

nad jakością świadczonych

usług sprawuje Urząd Miasta 

i Gminy Piaseczno. Szczegóło-

wych wyjaśnień na powyższy

temat udziela Referat Spraw

Społecznych, tel. 22 701 76 26, 

e-mail: rss@piaseczno.eu. 

Informacje i dokumenty

dotyczące żłobków opubliko-

wane są w Biuletynie Informacji

Publicznej gminy Piaseczno na

stronie www.bip.piaseczno.eu.

*

BUDOWNICTWO KUBATUROWE
• Budynki mieszkalne w Bąkówce przy ul. Lipowej – 
w trakcie realizacji. Budynek nr 2 – prace wykończeniowe
dobiegły końca, podłączenie obiektu do sieci energe-
tycznej. Budynek nr 1 – zakończono wykonanie ścian kon-
strukcyjnych i stropów, wykonano więźbę dachową i po-
krycie dachu.;
• Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym – zakończono
prace murarskieścian nośnych. Trwają prace instala-
cyjne, tynkarskie, wznoszone są ściany działowe. Roz-
poczęto budowę dachu nad nowym skrzydłem. W części
adaptowanej trwają prace dekarskie, konstrukcyjno-
wyburzeniowe, termomodernizacyjne. Trwa budowa
ogrodzenia;
•  Zespół Szkół w Józefosławiu – wykonano ściany konstruk-
cyjne parteru oraz strop nad parterem. Wykonano ściany
konstrukcyjne I pietra. Wykonano parking tymczasowy;
• Centrum Edukacyjno-Multimedialne – przygotowano
koncepcję. Trwa procedura przetargowa na opracowanie
projektu budowlanego i wykonawczego;
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalesiu Dolnym – Trwa proce-
dura przetargowa na opracowanie projektu.  Przygoto-
wywane są materiały do ogłoszenia przetargu na budowę;
• Dworzec PKP – Wykonawca przystąpił do wykonywania
robót ziemnych;
• Budynek socjalno-usługowy przy skateparku – zawarto
umowę na budowę. Wykonawca został wprowadzony na
budowę.

REMONTY DRÓG
• Na ukończeniu dostawy tłucznia do dyspozycji sołtysów;
• Na ukończeniu profilowanie i wałowanie dróg nieutwar-
dzonych na terenie miasta i gminy;
• W trakcie przegląd okresowy obiektów mostowych i dróg
gminnych na terenie miasta;
• Zlecono remonty – ul. Energetycznej, parkingu przy
przedszkolu przy ul. Sierakowskiego w Piasecznie, likwi-
dacja barier dla osób niepełnosprawnych;
• W trakcie realizacji ul. Sumakowa w Wólce Prackiej 
i ul. Polna w Pilawie (tłuczeń),  ul. Tetmajera w Piasecznie
oraz ul. Dzikiej Mięty w Robercinie i Św. Antoniego w Anto-
ninowie (asfalt);
• Al. Brzóz w Piasecznie - podpisano umowę na wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej;
• Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Poranku w Zalesiu
Górnym;
• Ogłoszono przetargi na wykonanie: ul. Herberta i ul. Za-
grodowej w Piasecznie, ul. Pięknej i ul. Poranku w Zalesiu
Górnym, ul. Zacisze w Głoskowie-Letnisku, ul. Prackiej 
w Henrykowie-Uroczu.

BUDOWA DRÓG:
• Ul. XXI Wieku w Józefosławiu – budowa zakończona, trwa
projektowanie kanału deszczowego; 
• Ul. Julianowska – budowa chodników i ścieżek rowe-
rowych; dobiega końca budowa Etapu 5 – od ul. Okulic-
kiego do ul. Przesmyckiego w Piasecznie; Starostwo 
w Żyrardowie wydało decyzję zrid na budowę etapu III;
został złożony wniosek o wydanie decyzji zrid dla eta-
pów I, II i IV;
• Al. Wilanowska w Zalesiu Dolnym – wojewoda uchylił decyzję
zrid, został złożony wniosek o wydanie nowej decyzji;
• Ul. Mleczarska w Piasecznie – na odc. od ul. Okulickiego do
skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. 1090 m i fragment ul. Energe-
tycznej - gmina przygotowuje materiały do przeprowadzenia
przetargu na wyłonienie wykonawcy robót;
• Mosty nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego 
i Kniaziewicza wraz z przebudową fragmentów ulic. Wprowa-
dzono wykonanwcę robót- rozpoczęcie prac 14 czerwca;
• Projekt przebudowy ulic: Północnej od Przemysłowej
do Głównej, ulicy Świerkowej od Bobrowieckiej  do Pół-
nocnej, ulicy Borowej od Gwalberta do Głównej oraz
parkingu przy ZSP w Piasecznie i ulicy Głównej w Bo-
browcu od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Mazowieckiej
wraz z odwodnieniem. W  odbyły się kolejne spotkania
w trakcie których mieszkańcy zgłaszali wnioski i uwagi
dotyczącej przedstawionych propozycji przebiegu po-
szczególnych ulic;
• Opracowano koncepcję przebudowy ul. Krótkiej w Józefo-
sławiu. Po spotkaniach z mieszkańcami opracowano kolejną
koncepcję, trwają uzgodnienia z mieszkańcami;
• Przebudowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu od ul. Działkowej
do rowu Jeziorki - uzgodniono projekt z mieszkańcami;
• Podpisano umowę na budowę obsługi komunikacyjnej działek
w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej;
• Rozstrzygnięto przetarg na projekt ul. Jesionowej w Za-
lesiu Górnym – podpisano umowę na wykonanie projektu;
• Przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargów
na opracowanie projektów pozostałych ulic.                           *

Więcej miejsc w żłobkach

O tyle gmina 

Piaseczno zwięk-

szy ilość dostęp-

nych miejsc 

w żłobkach

53

Inwestycje oświatowe

Trwa rozbudowa dwóch szkół w gminie Piaseczno. Jeżeli tempo prac się utrzyma,

to zakończenie obu inwestycji powinno nastąpić w maju 2015 roku.

– Jestem pod wrażeniem tego, jak

szybko obie szkoły nabierają no-

wych kształtów – mówił bur-

mistrz Zdzisław Lis podczas oglę-

dzin robót w Józefosławiu i Zalesiu

Górnym. – Zależy nam, aby od

września 2015 roku, z pierwszym

dzwonkiem, uczniowie mogli ko-

rzystać z nowych sal lekcyjnych 

i zaplecza sportowego.

Józefosław
Rozpoczęta na początku

stycznia 2014 roku modernizacja

Zespołu Szkół w Józefosławiu za-

kłada powiększenie istniejącego

obiektu szkolnego o około 67%. 

W ramach inwestycji zostanie do-

budowane nowe skrzydło bu-

dynku, w którym będą się znajdo-

wać sale dydaktyczne, sale gimna-

styczne i hala sportowa, a teren

wokół szkoły zyska nowoczesną

bieżnię lekkoatletyczną. Nowe

słupy oświetleniowe ustawione 

w pobliżu budynku szkoły umoż-

liwią korzystanie z infrastruktury

sportowej także po zmierzchu.

Prace budowlane przebie-

gają zgodnie z ustalonym har-

monogramem: ukończone zo-

stały roboty fundamentowe

oraz roboty konstrukcyjne par-

teru. Budowa pierwszego piętra

zrealizowana jest w 60%.

Zalesie Górne
Remont i rozbudowa Szkoły

Podstawowej im. Wspólnej Europy

w Zalesiu Górnym dynamicznie

postępują naprzód. Prace moder-

nizacyjne obiektu szkolnego, po-

dzielone na trzy etapy, są realizo-

wane równolegle.

Pierwszy etap przewiduje

wybudowanie nowego skrzydła

szkolnego, do którego zostanie

przeniesiona podstawówka. Jed-

nak już na tym etapie pojawiły się

pierwsze trudności. Istniejący bu-

dynek szkoły został posadowiony

na zbyt płytkich fundamentach;

projekt planowanego skrzydła

przewidywał inne rozwiązania

konstruktorskie, których nie

można było zastosować w zaist-

niałej sytuacji. Konieczne było spo-

rządzenie nowego projektu fun-

damentów skrzydła, dostosowa-

nego do zastanych uwarunkowań

gruntowych.

W chwili obecnej ukończone

zostały roboty konstrukcyjne

skrzydła; rozpoczęte są prace tyn-

karskie na nowej elewacji i roboty

konstrukcyjne dachu. Funda-

menty zostały zabezpieczone

przed przemarzaniem. Trwają

prace nad budową łącznika.

Drugim etapem będzie re-

mont istniejącej części budynku,

w której zostanie utworzone gim-

nazjum. Trzeci etap zakłada wy-

budowanie sali gimnastycznej

oraz zagospodarowanie terenu

wokół szkoły.

Pomimo początkowych opóź-

nień są dwie optymistyczne wia-

domości: na koniec czerwca prze-

widywane jest oddanie w stanie

surowym sali sportowej, a wraz 

z nadchodzącym rokiem szkol-

nym zostanie otwarta dla ucz-

niów nowa stołówka.

Zakończenie prac remon-

towych planowane jest w maju

2015 roku.

Katarzyna Kamler

Wizyta na placu budowy szkoły w Zalesiu Górnym
Foto Krzysztof Kasprzycki/URZĄD MIASTA

Po rozbudowie szkoła w Józefosławiu powiększy się o 67%
Foto Krzysztof Kasprzycki/URZĄD MIASTA
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Powstanie park 

w Józefosławiu

Te dwie miejscowości od dawna czekały na zorganizowanie
otwartego terenu zielonego. Teraz droga jest prosta. Pozostaje
kwestia zaplanowania i zrealizowania koncepcji aranżacji ob-
szaru. Potencjał tego terenu jest ogromny, chociażby z uwagi
na wielkość i położenie. – Chcemy się skupić na stworzeniu
miejsca przyjaznego, gdzie będą wypoczywać całe rodziny,
starsi i młodsi – zapewnił wiceburmistrz Piaseczna Daniel Put-
kiewicz, obecny przy podpisaniu umowy. W parku oprócz nowej
aranżacji zieleni pojawić się mają urządzenia rekreacyjne, plac
zabaw, pawilon gastronomiczny i toaleta. Prace przygoto-
wawcze do sporządzenia dokładnej koncepcji zagospodaro-
wania rozpoczną się jeszcze w czerwcu br.

Władze Politechniki planują ze środków z dzierżawy dofi-
nansować remont budynku Obserwatorium Astronomiczno-
–Geodezyjnego w Józefosławiu. – Marzy mi się organizowanie
kongresów w budynku Obserwatorium oraz porządny hotel –
roztaczała wizję pani dziekan. Historia Obserwatorium Astro-
nomiczno-Geodezyjnego w Józefosławiu sięga roku 1949. 
W chwili obecnej budynek Obserwatorium spełnia funkcje za-
równo naukowo-badawcze, jak i dydaktyczne. Posiada salę
wykładową na około 40 osób i pokoje dla pracowników na par-
terze, pomieszczenia laboratoryjne w piwnicy oraz bazę ho-
telową na piętrze.

Dokończenie ze str. 1

Po lewej stronie od budynku Obserwatorium powstanie
park sfinansowany przez gminę 

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Przebudowa Julianowskiej

Dobiegają końca prace na pierwszym z zaplanowanych etapów przebudowy infra-

struktury wokół ul. Julianowskiej w Piasecznie.

– Zadanie przebudowy ul. Julia-

nowskiej to wbrew pozorom do-

syć skomplikowany proces, z któ-

rym gmina już od kilku lat próbuje

się uporać. Ta inwestycja jest jed-

nak na tyle ważna dla naszych

mieszkańców, że staramy się prze-

zwyciężyć trudności i ją zrealizo-

wać – mówi burmistrz Piaseczna

Zdzisław Lis. – Na początek podzie-

liliśmy całe przedsięwzięcie na

etapy i konsekwentnie dążymy do

ich realizacji. Mniejsze zadania ła-

twiej przygotować, a czas na ich

realizację jest zdecydowanie krót-

szy – dodaje burmistrz.

Zgodnie z umową pomiędzy

wykonawcą robót a gminą Pia-

seczno, zakres prac na pierwszym

z przebudowywanych odcinków

ul. Julianowskiej – od ul. Przesmyc-

kiego do ul. Okulickiego w Piasecz-

nie – ma zostać zrealizowany do

30 czerwca. Na tym odcinku po-

wstało już 114 nowych miejsc par-

kingowych, powstały zatoki auto-

busowe po obu stronach drogi 

i nowe wjazdy bramowe. Wzdłuż

ulicy po jednej stronie budowany

jest chodnik, a po drugiej ciąg pie-

szo-rowerowy, zapewniający bez-

pieczne przemieszczanie się za-

równo dla pieszych, jak i dla

rowerzystów. Umowny koszt wy-

konania tego odcinka wyniesie bli-

sko 675 tys. zł.

Pozostałe etapy (od I do IV)

od ul. Okulickiego do ul. Kame-

ralnej będą realizowane łącznie.

Samo skrzyżowanie jest wyłą-

czone z zadania, ponieważ na-

leży ono do drogi wojewódzkiej

i podlega Mazowieckiemu Za-

rządowi Dróg Wojewódzkich.

Dla etapu III (działki starosty

piaseczyńskiego) gmina uzy-

skała decyzję – Zezwolenie na

Realizację Inwestycji Drogowej

ZRID – wydaną przez starostę

powiatu żyrardowskiego. Obec-

nie gmina czeka na wydanie de-

cyzji ZRID na pozostałe etapy.

Po uzyskaniu decyzji ogłoszony

zostanie przetarg na wyłonie-

nie wykonawcy robót na od-

cinku od ul. Okulickiego do Ka-

meralnej, wraz z fragmentem

ul. Kombatantów.

Zakres prac na tym fragmen-

cie, oprócz budowy ścieżki rowe-

rowej i zatok autobusowych,

obejmie również po jednej stro-

nie jezdni budowę chodnika dla

pieszych, a po drugiej ciągu pie-

szo-rowerowego.

Na realizację całości prac na

ul. Julianowskiej w budżecie

gminy zarezerwowano blisko

4,9 mln zł.                                            *

Na pierwszym z przebudowywanych odcinków ul. Julianowskiej powstało 114 nowych miejsc
parkingowych                                                                               Foto Krzysztof Kasprzycki/URZĄD MIASTA

Młodzi radni spotkali się po raz ostatni w tej kadencji, aby podsumować swoje do-

tychczasowe działania.

Pożegnalna sesja młodej rady

Młodzieżowa Rada Gminy Pia-

seczno odbyła swoją ostatnią, 18.

sesję w czwartek 29 maja. Udział

w niej wzięli m.in. burmistrz

Zdzisław Lis oraz zastępca bur-

mistrza Daniel Putkiewicz. Mło-

dzi radni przedstawili sprawo-

zdanie z działań, które udało się

przeprowadzić w ciągu ostatnich

trzech lat.

Konsultacje budżetowe
Jednym z większych sukce-

sów Rady było zorganizowanie

konsultacji z piaseczyńską mło-

dzieżą w celu wyłonienia kilku

propozycji przedstawionych bur-

mistrzowi do umieszczenia 

w budżecie na 2014 rok. – Proces

ten był wieloetapowy. Naj-

pierw pozbieraliśmy w szkołach

wszystkie propozycje. Następnie

wybraliśmy dwadzieścia, które

były możliwe do zrealizowania.

Spośród nich młodzież wybrała

dziesięć pomysłów, które później

zostały omówione na specjalnej

debacie z udziałem ponad setki

młodych ludzi. W ten sposób wy-

łoniliśmy cztery zwycięskie pro-

jekty: kino plenerowe, paintball,

rozszerzenie strefy Wi-Fi i street

workout – tłumaczy Michał

Iwan, przewodniczący Młodzie-

żowej Rady. Projekty te zyskały

przychylność władz Piaseczna.

Pierwsze urządzenia do street

workout zamontowane zostały

obok Orlika wczesną wiosną, 

a Wi-Fi pojawiło się w skate parku

już 1 kwietnia. Profesjonalne, wa-

kacyjne kino plenerowe, do któ-

rego filmy również wybierała

sama młodzież, rusza zaś 4 lipca.

Akcje społeczne
– Dziękuję Wam, że stworzy-

liście aktywną platformę porozu-

mienia między młodymi a doro-

słymi. Dzięki temu realizujemy

konkretne rzeczy, które cieszą

młodzież i są im naprawdę po-

trzebne – mówił podczas sesji

burmistrz Zdzisław Lis. Mło-

dzi radni wspólnie z portalem

WspólneRazem.pl oraz Fundacją

Dialog Edukacja Kultura zorgani-

zowali też dwie edycje konkursu

„Nauczyciel z Klasą”, w którym

uczniowie czterech szkół ponad-

gimnazjalnych (oraz dziewięciu

szkół gimnazjalnych w 2. edycji)

z gminy Piaseczno wybrali na-

uczycieli, którzy potrafią inspiro-

wać i poświęcają się swojej pracy.

Konkurs cieszył się dużym zain-

teresowaniem, a frekwencja 

w szkołach wyniosła 63,3%, 

w 2013 r. oraz 66,7% w 2014 r.

Komunikacja 
z rówieśnikami 
Aby lepiej docierać do rówie-

śników z informacją i inicja-

tywami, Młodzieżowa Rada

Gminy założyła fan page na Fa-

cebooku, który do tej pory po-

lubiło 1570 osób. Stworzona

została też specjalna strona:

www.mrg.piaseczno.eu, którą

administrują młodzi radni. Na

obydwu portalach przeczytać

można o jeszcze wielu innych

inicjatywach i działaniach, któ-

rych młodzież się podjęła z po-

zytywnym skutkiem.

– Wszystkie działania, te

małe i duże, udane i nieudane,

to ogromna lekcja życia, której

mieliśmy okazję doświadczyć.

To koniec kadencji, lecz nie ko-

niec naszej aktywności – pod-

kreślał Michał Iwan z Młodzie-

żowej Rady Gminy. – Działajcie

dalej w sferze społecznej. Ży-

czę Wam kolejnych sukcesów,

może zobaczymy Was wkrótce

wśród dorosłych radnych? – za-

chęcał burmistrz Zdzisław Lis. 

– Pamiętajcie, jestem zawsze do

Waszej dyspozycji i będę Wam

pomagał – dodał burmistrz.

Podziękowania 
Pożegnalna sesja zakończyła

się podziękowaniami zarówno

ze strony władz, jak i od młodych

radnych. Najpierw dyplomy 

z podziękowaniami otrzymali

burmistrz i inni reprezentanci

Urzędu oraz zaprzyjaźnieni part-

nerzy. Następnie pamiątkowy-

mi dyplomami oraz gadżetami

gminnymi obdarowani zostali 

z rąk burmistrza i przewodniczą-

cego Rady Miejskiej w Piasecznie

wszyscy młodzi radni. Kolejne

wybory do Młodzieżowej Rady

już w październiku.                   

*

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie kadencji
Foto Krzysztof Kasprzycki/URZĄD MIASTA

Wybory do 

europarlamentu

Głosowanie w gminie Piaseczno pokazało nieco od-
mienne preferencje wyborców w porównaniu z ogól-
nopolskimi wynikami.

Analizując wyniki cząstkowe w naszej gminie, widać zde-
cydowaną przewagę głosujących na Platformę Obywatel-
ską, która uzyskała 44,58% głosów. Na drugim miejscu
uplasowała się lista Prawa i Sprawiedliwości z wynikiem
25,23%, a na trzecim Nowa Prawica, na którą głosowało
6,02% wyborców. Dalsze miejsca zajęły kolejno: SLD –
5,93%, Europa Plus – 5,84%, PSL – 4,95%, Polska Razem –
3,9%, Solidarna Polska – 1,76%, Ruch Narodowy – 1,1% i Par-
tia Zieloni – 0,67%.

Cieszy frekwencja, która w Piasecznie wyniosła
34,7%. To oznacza, że do urn udało się prawie 19 tysięcy
naszych mieszkańców. Najlepsza frekwencja została za-
notowana w Józefosławiu, gdzie w obwodzie 26. prze-
kroczyła nawet 50%!

Zdecydowanym zwycięzcą wyborów została Danuta
Hübner, na którą w gminie Piaseczno zagłosowało 6110
osób. Kolejne miejsca zdobyli: Marek Jurek z PiS-u – 2052
głosów, Zdzisław Krasnodębski z PiS-u – 1521 głosów, Mi-
chał Boni z PO – 891 głosów oraz Ryszard Kalisz z Europy
Plus – 821 głosów, któremu jednak dobry wynik w Pia-
secznie nie wystarczył do zdobycia mandatu. Otrzymał
go za to Michał Matusik, na którego w Piasecznie głoso-
wało 484 osób.                                                                                   *
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Dzikie zwierzę w mieście

Piaseczno rozrasta się. Sięga coraz głębiej w obszary kiedyś polne i leśne, dziś pery-

feryjne. Rosną jak grzyby po deszczu kolejne osiedla willowe poza miastem. Ludzi

automatycznie też coraz więcej. Nie tylko w mieście. Również w okolicznych la-

sach, które zaczynają powoli zamieniać się w leśne parki. Lasach rozjeżdżanych sa-

mochodami terenowymi, quadami i crossowymi motocyklami. To wszystko

powoduje, że dzikie zwierzęta tracą swoje leśne ostoje. Zaczynają szukać nowych

miejsc i trafiają do miasta.

Coraz częściej na obrzeżach Pia-

seczna, a ostatnio również w jego

centrum pojawiają się lisy, sarny 

i dziki. Część z nic tylko na chwilę

w wyniku incydentalnego zabłą-

kania. Z reguły takie osobniki po

zmroku same wracają  do środo-

wiska leśnego. Jednak inne wybie-

rają świadomie miasto na swój

nowy dom. Niezależnie jednak czy

zwierzę to odwiedziło miasto tylko

na chwilę, czy zamierza „zameldo-

wać” się w nim na stałe, wiąże się

z tym szereg komplikacji. 

Bardzo często dzikie zwie-

rzęta, które pojawiają się na tere-

nach zurbanizowanych, na po-

czątku stanowią dla miesz-

kańców swoistego rodzaju atrak-

cję. Okazję do obcowania z czymś

niecodziennym. Potem zaczy-

nają się niepokoje i kłopoty: nisz-

czenie trawników, wypadki sa-

mochodowe, ludzki strach przed

atakiem zwierząt i roznoszonymi

przez nie chorobami (między in-

nymi wścieklizną). Najwięcej pro-

blemów jest z dzikami, których

populacja w Polsce wzrosła na

przestrzeni ostatnich 10 lat mniej

więcej dwukrotnie. 

Nie dokarmiać dzikich
zwierząt

Odstraszenie dzików środ-

kami zapachowymi. Przepłasza-

nie ich. Odławianie ich w pułapki

i wywożenie nawet kilkaset kilo-

metrów od miasta. To wszystko

nie rozwiąże problemu. Będą

przychodziły następne. Dla-

czego? Bo mają w mieście dar-

mową stołówkę. Wzdłuż ulic

znajdują padlinę drobnych zwie-

rząt rozjechanych przez samo-

chody. Nieogrodzone kompo-

stowniki z resztkami pożywienia,

skoszoną trawą, obierkami i in-

nymi odpadkami organicznymi

oraz łatwe do rozerwania worki

ze śmieciami stojące przed pose-

sjami. To wszystko stanowi dla

dzikiej zwierzyny atrakcyjną al-

ternatywę w stosunku do ich tra-

dycyjnej kuchni polno-leśnej. Ła-

twy dostęp do pożywienia jest

głównym powodem ich pojawia-

nia się w mieście. Kategorycznie

nie wolno dokarmiać dzików i in-

nych zwierząt, które trafiły na te-

reny miejskie. One przyzwycza-

jają się do dokarmiania i zamiast

unikać człowieka zaczynają pe-

netrować coraz bliższe okolice

ludzkich zabudowań. Niestety

prędzej czy później na styku

świata zwierzęcego i ludzkiego

dochodzi do konfliktów.

Dzik pod kołami
Dzikie zwierzęta, które „za-

błądzą” na tereny zurbanizowane

bardzo często powodują kolizje

drogowe. Ich liczba wzrasta wraz

ze wzrostem liczby samocho-

dów. Jest też coraz więcej dróg. 

Przecinają asfaltową siecią

tereny, na których od dawien

dawna żyły dzikie zwierzęta, mi-

grujące od pokoleń swoimi tra-

sami. Pod kołami samochodów

masowo giną mniejsze zwierzęta

takie jak lisy, zające, borsuki,

kuny, jeże. Jednak dla ludzi naj-

groźniejsze są wypadki z udzia-

łem saren, łosi czy dzików.  Auto

po takim zderzeniu jest zazwy-

czaj bardzo mocno zniszczone.

Często zagrożone jest również

zdrowie i życie osób, które tym

samochodem jechały. 

Po wypadku właściciel auta

zazwyczaj chce uzyskać odszko-

dowanie. W większości przypad-

ków otrzymanie takiego odszko-

dowania gwarantuje tylko wyku-

pienie autocasco. Jedynie w dwóch

przypadkach kierowca poszkodo-

wany w kolizji z dzikim zwierzę-

ciem ma szansę na odszkodo-

wanie inne niż to z własnego ubez-

pieczenia AC. Pierwsze z nich to

sytuacja wtedy, gdy odcinek drogi,

na którym doszło do zderzenia, nie

był należycie oznakowany. Tam,

gdzie dziko żyjące zwierzęta często

przechodzą przez drogę, powinny

być ustawione znaki ostrzegawcze

„Uwaga! Dzikie zwierzęta” -  trój-

kątny, żółty znak z sylwetką sarny

w biegu. Odpowiednie oznakowa-

nie drogi jest obowiązkiem za-

rządcy drogi i to od niego można

domagać się odszkodowania. 

Drugi przypadek to sytuacja,

w której zwierzę biorące udział

w kolizji wybiegło pod samochód

w wyniku polowania. Zgodnie z

przepisami prawa łowieckiego

dzierżawca lub zarządca obwodu

łowieckiego może wypłacić takie

odszkodowanie. Jednak osoba,

która domaga się odszkodowania

musi udowodnić w sądzie zwią-

zek przyczynowo-skutkowy mię-

dzy polowaniem a kolizją.   

Kto zabierze martwe
zwierzę              

Zwierzyna zabita w wyniku

kolizji drogowej - tak jak za życia -

nadal jest własnością skarbu pań-

stwa. Dlatego tylko wyznaczone

osoby mogą zabrać zabite w wy-

padku zwierzę. Jeśli potrącone

zwierzę leży w pasie drogowym,

to  uprzątnięcie oraz utylizacja 

w wyznaczonym przez urząd

gminy punkcie jest obowiązkiem

zarządcy pasa drogowego. Nato-

miast jeśli  poza pasem drogo-

wym – to obowiązek ten spo-

czywa  na właścicielu nierucho-

mości, na której to zwierzę leży. 

Dużo trudniejszą sytuacją

jest przypadek, gdy śmiertelnie

zranione zwierzę jeszcze żyje.

Osoby, które mogą podjąć decy-

zję, jak w tej sytuacji postąpić są

wyraźnie określone w Ustawie 

o ochronie zwierząt.  Bardzo czę-

sto wiąże się to z koniecznością

jego uśmiercenia, jeśli nie ma

szans na jej uratowanie. Taka

osoba powinna jak najszybciej

skrócić cierpienie zwierzęcia po-

trąconego w wypadku.  To nie-

przyjemne zadanie wykonuje za-

zwyczaj weterynarz lub myśliwy

posiadający uprawnienia do po-

lowania na terenie, gdzie doszło

do kolizji. Należy w takich sytu-

acjach starać się wyciszyć emocje

i nie ingerować w ich działania,

aby nie wywoływać dodatko-

wego ryzyka na miejscu wy-

padku.                                                            *

Tadeusz Tomczyk, Kierownik Referatu Zarządzania Kryzy-
sowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej 
w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno:

Zagadnienia związane z obecnością dzikich zwierząt na tere-
nach zurbanizowanych rozpatrujemy od dwóch lat. Problem jest
duży dlatego, że zgłoszeń z prośbą o pomoc jest kilka w miesiącu.
I jest to tendencja zwyżkowa. Jeszcze nie drastycznie ale ilość
zgłoszeń rośnie systematycznie. Dotyczy to głównie Złotokłosu,
Henrykowa, Głoskowa, Zalesia Górnego a ostatnio Piaseczna.

Zwierzęta a w szczególności dziki podchodzą pod same
posesje, pod bramy gdzie blokują wyjście mieszkańcom. Wiele
osób boi się. Szczególnie, jeżeli odprowadzają dzieci do przed-
szkola, czy do szkoły. Zakładamy, że problem będzie narastał.
Konieczne jest systemowe rozwiązanie i w zasadzie ono już
istnieje. Niestety na razie jako projekt.

Na konwencie starosty, burmistrzów i  wójtów zapropono-
wano, że organizatorem i koordynatorem całego zabezpieczenia
i akcji związanych z przebywaniem dzikich zwierząt na terenach
zabudowanych będzie starostwo, natomiast gminy będą party-
cypowały w tym finansowo. Takie rozwiązanie zaakceptowały
liczne instytucje, m.in.: Lasy Państwowe, Koła Łowieckie, Powia-
towy Inspektor Weterynarii. W ubiegłym roku Regionalna Izba
Obrachunkowa również pozytywnie opiniowała ten model roz-
wiązania. Po czym gminy podjęły uchwały, które w ciągu miesiąca
od przesłania do RIO zostały zakwestionowane pod względem
podstaw prawnych takiej konstrukcji finansowej. Czyli RIO wska-
zała, że gmina nie może robić dotacji celowej na rzecz starostwa
na rozwiązywanie problemów przebywania dzikich zwierząt na
terenach zurbanizowanych.

Wtedy wystąpiliśmy o opinię prawną do naszego biura rad-
ców prawnych – czy gmina może planować środki finansowe 
i w drodze oferty publicznej wyłonić podmiot, który by zajmował
się rozwiązywaniem tych problemów? Otrzymaliśmy odpowie-
dzieć, że w świetle istniejących przepisów gmina nie jest w stanie
zaplanować środków w budżecie i realizować tych zadań. To
drastycznie blokuje podejmowanie działań i wiąże nam ręce.
Tak więc na chwilę obecną wiemy jaką procedurę należałoby
wdrożyć i wiemy jak to zrobić.  Ale szukamy intensywnie moż-
liwości jej finansowania zgodnego z przepisami prawa.

Spotkania z dzikimi zwierzętami na terenach zabudowa-
nych można zgłaszać do naszego referatu w godzinach pracy
urzędu. Przez całą dobę zaś do straży miejskiej.

Na zlecenie starostwa w bezpośrednim sąsiedztwie piase-
czyńskiego parku zostały użyte chemiczne środki odstraszające.
Została również ustawiona profesjonalna odłownia dzików.        *

W godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00-18.00, 
wtorek-piątek 8.00-16.00)

Straż Miejska: tel. 22 750 21 60, 22 70 17 695, 22 70 17 690 

Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych 
i Ochrony Przeciwpożarowej: tel. 22 70 17 680, 22 70 17 625

24h/dobę - Straż Miejska - tel. alarmowy 986

Gdzie zgłosić spotkanie z dzikim
zwierzęciem:

Jak postępować w przypadku spotkania z dzikiem

Większość dziko żyjących zwie-

rząt żyjących w Polsce, w tym

także dziki, nie jest z natury agre-

sywna. Zazwyczaj zwierzę ucieka

gdy spotka człowieka. Atakuje zaś

tylko wtedy, gdy czuje się zagro-

żone. Jednak istnieje wiele sytu-

acji, w których możemy takie po-

czucie zagrożenia wywołać. 

Gdy spotkamy dzika, który

nas nie zauważył, wystarczy spo-

kojnie od niego się oddalić. Podob-

nie należy zachować się, jeśli spo-

tkamy się z dzikiem „oko w oko”.

Najlepiej zatrzymać się wtedy i po-

czekać w bezruchu, aż dzik sam

odejdzie lub powoli wycofać się 

z miejsca tego spotkania. W trak-

cie odchodzenia należy unikać

gwałtownych i zamaszystych ru-

chów. Nie należy też krzyczeć ani

uciekać, gdyż może to sprowoko-

wać dzika do ataku. 

W sytuacji gdy spotkamy lo-

chę z warchlakami (czyli samicę 

z młodymi), kategorycznie nie wol-

no ich łapać, dotykać, drażnić ani

straszyć. Locha stając w ich obro-

nie potrafi być bardzo agresywna 

i groźna. Dotyczy to również sy-

tuacji gdy spotkamy tylko war-

chlaki. To, ze nie widzimy lochy

nie znaczy, że  nie ma jej w pobliżu.

Szczególną ostrożność nale-

ży zachować podczas spacerów 

z psami, które dla bezpieczeństwa

powinny być wyprowadzane na

smyczy. Jeżeli pies podbiegnie do

dzika i zacznie go oszczekiwać, ten

rozdrażniony może odpowiedzieć

atakiem. Ryzyko jest tym więk-

sze, że zaatakowany pies będzie

prawdopodobnie uciekał w naszą

stroną i my również możemy stać

się celem dziczego ataku. Może też

okazać się, że nasz czworonóg bę-

dzie odważniejszy niż dziki i to

one uciekną. Wtedy istnieje ry-

zyko, że podczas pogoni pies zgubi

się lub wpadnie pod  przejeżdża-

jący samochód.

Dzikie zwierzęta, które nie za-

błądziły do miasta jedynie na

chwilę, a osiedliły się w nim na

stałe, z czasem tracą lęk przed czło-

wiekiem. Jeśli spotkamy dzika,

który będzie sprawiał wrażenie

oswojonego i przyjaznego w sto-

sunku do nas trzeba cały czas pa-

miętać, że jest to nadal dzikie

zwierzę. Nie należy do niego pod-

chodzić, próbować go głaskać czy

też karmić lub drażnić. Jeśli po-

czuje się zagrożony, może instynk-

townie zaatakować.                            

*

Tablice ostrzegają spacerowiczów przed dzikami w piaseczyń-
skim parku. Zaś na jego obrzeżach ustawiono odłownię

Tekst i zdjęcia Hubert Gieleciński

Nie wolno dokar-

miać dzików i in-

nych zwierząt,

które trafiły na te-

reny miejskie.

One przyzwycza-

jają się do dokar-

miania i zamiast

unikać człowieka

zaczynają penetro-

wać coraz bliższe

okolice ludzkich

zabudowań.
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Gimnazjaliści w Europie

W Gimnazjum w Zalesiu Górnym od września 2012 do lipca 2014 roku realizowany

jest, wspólnie ze szkołami partnerskimi z Hiszpanii, Finlandii, Francji oraz Słowenii,

projekt „Sharing is Learning”.

Projekt ma na celu zaznajomienie

się z kulturą i tradycjami krajów

partnerskich, głównie przez po-

znanie kuchni, tańców narodo-

wych, piosenek oraz legend.

Pierwsze spotkanie projek-

towe odbyło się w październiku

2012 roku w Guadalcanal w Hisz-

panii, gdzie poznawaliśmy trady-

cyjne potrawy wszystkich kra-

jów. My prezentowaliśmy pierogi

oraz mazurki. Podczas pobytu 

w Hiszpanii odwiedziliśmy Se-

willę oraz Kordobę, uczestniczy-

liśmy w warsztatach azulejos –

andaluzyjskich płytek ceramicz-

nych oraz w pokazie flamenco.

Do Hiszpanii pojechało pięcioro

gimnazjalistów.

W maju 2013 roku troje

uczniów gościło w fińskim Oulu.

Śpiewaliśmy piosenki w języ-

kach narodowych oraz po angiel-

sku. Zwiedziliśmy uniwersytet

w Oulu, centrum nauki Tieto-

maa oraz podziwialiśmy fińską

przyrodę w Koitelinkoski Rapids.

Następnie ośmioosobowa

grupa uczniów z zalesiańskiego

gimnazjum pojechała w paź-

dzierniku 2013 roku do Montpel-

lier we Francji. Głównym tema-

tem tego spotkania były legendy,

którym dopisaliśmy współczesne

zakończenia. Nasi gimnazjaliści

zaprezentowali legendę o królew-

nie Wandzie, która tym razem

żyła długo i szczęśliwie. Podczas

tego pobytu zwiedziliśmy rów-

nież Saint-Guilhem-le-Désert, re-

gion Camargue, Niceę i Monako.

W marcu szóstka uczniów

spędziła tydzień w Słowenii. Po-

dróżowali, począwszy od Lublany,

przez zachwycającą jaskinię Po-

stojna, wbudowany w skałę za-

mek Predjamski Grad oraz ma-

lownicze Portorož i Piran nad

Morzem Adriatyckim. Na północy

uczniowie zobaczyli jezioro i wy-

spę Bled, a także Alpy Julijskie

wraz z kompleksem narciarskim

w Planicy. Najważniejszym punk-

tem wyjazdu była prezentacja

tańców narodowych. Uczniowie

z Zalesia Górnego zaprezentowali

poloneza, do wykonania którego

zaprosili przedstawicieli krajów

partnerskich.

W maju uczniowie i nauczy-

ciele ze szkół partnerskich, łącznie

około trzydziestu osób, przyje-

chali na spotkania podsumowu-

jące do Zalesia Górnego. Pierw-

szego dnia nauczyciele i młodzież

zostali powitani przez I zastępcę

Burmistrza Miasta i Gminy Pia-

seczno pana Daniela Putkiewicza

w sali konferencyjnej Urzędu. Po

oficjalnym powitaniu zjedliśmy

wspólne śniadanie, na które zło-

żyły się piaseczyńskie przysmaki.

Na spotkanie zostali zaproszeni

przedstawiciele pozostałych gim-

nazjów, osoby związane z piase-

czyńską oświatą, jej przyjaciele 

i kreatorzy.

W pozostałe dni zalesianie

wspólnie z gośćmi śpiewali pio-

senki w różnych językach, przy-

gotowywali tradycyjne sałatki

krajów partnerskich, tańczyli po-

znane tańce, a także razem wy-

stawili legendę o Smoku Wawel-

skim w międzynarodowej wersji

i obsadzie. Zwiedziliśmy War-

szawę, Kraków i spaliśmy jedną

noc w kopalni w Wieliczce.

Mamy nadzieję, że zarówno

dla naszych uczniów, jak i dla go-

ści był to wspaniały czas wień-

czący projekt.

Projekt „Sharing is Lear-

ning” jest finansowany z fundu-

szy Unii Europejskiej w ramach

programu Comenius – „Uczenie

się przez całe życie”.

Marta Blauth

Projekt zakończył się spotkaniem wszystkich partnerów 
w Polsce

W dniach 24–25 maja w ZSP w Łazach odbyła się próba pobicia rekordu Guinnessa pod

względem liczby ułożonych nakrętek od butelek, z udziałem piaseczyńskiej młodzieży.

Próba rozpoczęła się 24 maja. 

W ogromnym upale uczestnicy

akcji ułożyli tego dnia ponad 2 400

000 nakrętek. Do rekordu brako-

wało jeszcze 1 200 000 nakrętek!

33 kilkunastoosobowe grupy ukła-

dały przez dwa dni ogromną mo-

zaikę przedstawiającą „Nasz świat

wartości”. Do akcji spontanicznie

włączały się też osoby, które usły-

szały o próbie z mediów lub od

znajomych. – Po dwóch dniach

starań teraz wszyscy poczekać

musimy około dwóch tygodni na

oficjalny wynik – poinformowa-

ła koordynatorka akcji Dorota 

Zawada. Dokładne policzenie

wszystkich użytych do próby na-

krętek okazało się niemożliwe.

Dlatego organizatorzy postanowili

je ważyć, przyjmując, że na jeden

kilogram wchodzi około 2,3 tys.

sztuk. W niedzielę o godz. 20.00

na miejscu pojawiła się pani no-

tariusz, która dokonała pomiaru

mozaiki. – Dziękuję wszystkim,

którzy przybyli i dzielnie układali

piękne mozaiki z nakrętek. Dzię-

kuję też zespołom muzycznym

oraz wszystkim, którzy zaanga-

żowali się w akcję – dodała pani

Dorota.

Akcja, jak podkreślają orga-

nizatorzy, miała na celu promo-

cję zbierania nakrętek, dzięki

którym można realnie pomóc

chorym i potrzebującym dzie-

ciom. Nakrętki, które wykorzy-

stane zostały do ustanowie-

nia rekordu, zostaną sprzedane, 

a dochód będzie przeznaczony

na pielęgnację i rehabilitację 

3-letniego Kubusia, cierpiącego

na chorobę genetyczną poliplo-

idię (tetraploidię). Podczas akcji

odbyła się też loteria fantowa, 

z której zysk wsparł rehabilita-

cję 7-letniej Emilki.

Organizatorami akcji byli:

Zespół Szkół Publicznych w Ła-

zach, koło Towarzystwa Przyja-

ciół Dzieci przy Zespole Szkół

Specjalnych w Łbiskach i Kato-

licka Szkoła pod Żaglami. Galeria

zdjęć z akcji jest dostępna na

stronie www.kspz.org.pl.                *

Czy pobito rekord?

Mozaika powstała z ok. 4 mln nakrętek po napojach

Rady sołeckie Józefosławia i Julianowa serdecznie za-
praszają 15 czerwca na 1. Bieg Uliczny połączony z pikni-
kiem sportowym.

Impreza odbędzie się w niedzielę 15 czerwca 2014 r. w godz.
14.00–19.00 na terenie Politechniki Warszawskiej, przy 
ul. Ogrodowej 2 w Józefosławiu.

W programie, oprócz niemal pięciokilometrowego
biegu ulicami obydwu miejscowości, planowane są też za-
jęcia sportowe na świeżym powietrzu, gry, zabawy i mini-
biegi dla dzieci oraz wiele innych atrakcji.

Możliwość rejestracji on-line dla uczestników biegu
oraz dodatkowe informacje o imprezie dostępne są na
stronie http://www.solectwojozefoslaw.pl/.

Impreza współfinansowana ze środków gminy Piaseczno.

Bieg Uliczny Józefosławia

i Julianowa

W finale czwartej edycji konkursu Drzewo Roku znalazło
się 16 polskich drzew, wśród nich dąb z Zalesia Górnego.

O tym, które drzewo zdobędzie tytuł Drzewa Roku 2014, za-
decydują swoimi głosami internauci na stronie www.drze-
woroku.pl. Plebiscyt potrwa przez cały czerwiec. Każdy
może oddać tylko jeden głos. Zapraszamy do głosowania!

Tak oto zachęcają do głosowania na dąb harcerze z Zalesia
Górnego: „Nad rzeczką Czarną, na wysokości Kolonii Nowinki,
rośnie 400-letni dąb. Dla nas, harcerzy ze Szczepu »Watra« 
z Zalesia Górnego i okolic, to dąb szczególny. Pod nim odbyła
się pierwsza zbiórka, dająca początek już prawie 20-letniemu
szczepowi. W dalszym ciągu spotykają się przy nim kolejne po-
kolenia harcerzy. Dąb był świadkiem niezliczonej ilości zbiórek,
ognisk, biwaków, harców i zabaw setek harcerzy. Jego historia
została doceniona i znalazł się w finale konkursu na Drzewo
Roku, organizowanego przez Klub Gaja. Czy wygra ten konkurs,
zależy od nas. Prosimy o głosowanie na Dąb Harcerski”.

Konkurs Drzewo Roku w Polsce jest częścią projektu
„Święto Drzewa” Klubu Gaja, dofinansowanego przez Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głosujmy na dąb 

z Zalesia Górnego

400-letni dąb nad rzeką Czarną

15-lecie Stowarzyszenia Prywatnych Właścicieli 

Nieruchomości Piaseczna

Zapraszamy na jubileusz SPWNP połączony z odsłonięciem

tablicy upamiętniającej Mieczysława Markowskiego.

Uroczystości rozpoczną się 

o godz. 8.00 mszą świętą w kościele

św. Anny. Po mszy goście przejdą

ulicą Kościuszki do budynku 

u zbiegu ulic Kościuszki i Nada-

rzyńskiej, gdzie nastąpi odsłonię-

cie i poświęcenie tablicy upamięt-

niającej burmistrza Piaseczna 

i prezesa Zrzeszenia Prywat-

nych Właścicieli Nieruchomości

Piaseczna w okresie międzywojen-

nym – Mieczysława Markow-

skiego. Następnie głos zabiorą

przedstawiciele władz samorządo-

wych, Polskiej Unii Właścicieli Nie-

ruchomości oraz zaproszeni goście.

Data obchodów – 21 czerwca –

nieprzypadkowo zbiega się z 74.

rocznicą rozstrzelania Mieczysława

Markowskiego przez hitlerowski

pluton egzekucyjny w Palmirach.

Uroczystość honorowym pa-

tronatem objęli Marszałek Woje-

wództwa Mazowieckiego Adam

Struzik oraz Starosta Piaseczyń-

ski Jan Dąbek. Burmistrz Miasta 

i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis

przyjął tytuł Honorowego Prze-

wodniczącego Komitetu Organi-

zacyjnego Projektu.
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Niewiele jest w Polsce miejsc, 

w których ludzie mogliby powie-

dzieć: „To u nas najwięksi wodzo-

wie prowadzili swych żołnierzy

w bój o Polskę”. Takim miejscem

jest Gołków, oddalona o 3 km od

Piaseczna wieś. Przejeżdżając jej

główną ulicą, Pod Bateriami, mi-

jając stację benzynową lub też

wychodząc do własnego ogródka

na ulicy Generała Zajączka,

można nie wiedzieć, że 220 lat

temu polscy kawalerzyści, pie-

churzy, kosynierzy i artylerzyści

przelewali tu krew w gwałtownej

bitwie z Moskalami. To właśnie

na pamiątkę tego starcia nadano

nazwy powyższym ulicom.

Wtedy to insurekcja kościusz-

kowska zapukała do drzwi tej ci-

chej wsi i wtargnęła do niej z ca-

łym impetem ówczesnego oręża.

Dlaczego Gołków?
Nie czas na rozpisywanie się

na temat politycznych i społecz-

nych powodów wybuchu po-

wstania, ani na pisanie o jego

słuszności. Inni wypowiedzieli się

na ten temat lepiej i z większym

autorytetem. Natomiast to, w jaki

sposób jeden z głównych kierun-

ków prusko-rosyjskiego natarcia

na Warszawę dotarł do Gołkowa,

wymaga krótkiego zgłębienia.

Sytuacja Tadeusza Kościuszki

w połowie czerwca była nie do

pozazdroszczenia. Polskie siły

miały za sobą dwie przegrane bi-

twy w odstępie dwóch dni – szó-

stego czerwca pod Szczekocinami

oraz ósmego pod Chełmem. 

W obliczu tych klęsk odezwali się

politycy z Warszawy, którzy

oznajmili Kościuszce swoje za-

miary zmian osobowych w Ra-

dzie Najwyższej Narodowej. Na-

czelnik potrzebował sukcesów.

Jego pierwotnym planem

było skoncentrowanie dużej ar-

mii i walna rozprawa z jedną 

z dwóch głównych armii nieprzy-

jaciela kierujących się na War-

szawę. Koncentracja tych wojsk

zakończyła się w nocy z 16 na 

17 czerwca, gdy Kościuszko miał

pod swoją komendą 20 000 ludzi

– po raz pierwszy w życiu dyspo-

nował taką siłą. Los mu jednak

nie sprzyjał. Otrzymał wiado-

mość o zagrożeniu Krakowa. Po

pierwotnej myśli pójścia z odsie-

czą matecznikowi powstania

oraz wykorzystania tej wyprawy

do rozdzielenia głównych sił nie-

przyjaciela szybko ten plan po-

rzucił, tworząc nową i finalną już

koncepcję obrony. Kraków musiał

zostać poświęcony dla obrony

Warszawy.

Generał Dąbrowski został

przez Naczelnika odesłany spod

Warki pod Błonie, a generał Mo-

kronowski pod Przybyszew. Ge-

nerał Zajączek dostał rozkaz mar-

szu na Radom, natomiast główne

siły Kościuszki stanęły w Warce.

W ten sposób utworzony został

kordon obronny, mogący chronić

stolicę od południa, wschodu i za-

chodu. Posunięcie to miało jed-

nak swoje konsekwencje, gdyż

rozdzieliło siły polskie, z ta-

kim mozołem koncentrowane 

w przeciągu ostatnich kilku dni.

Co gorsza, Tadeusz Kościuszko

oddał wrogowi inicjatywę opera-

cyjną. Wolał wyczekiwać na ruch

nieprzyjaciela.

Następne dni pociągają za

sobą ożywione ruchy wojsk,

przetasowania kadrowe i oso-

bowe. Najważniejsze z nich 

z perspektywy bitwy gołkow-

skiej dotyczą reorganizacji kor-

pusu generała Zajączka, w któ-

rym po przegranej bitwie pod

Chełmem szerzyła się gangrena

niesubordynacji. W tym celu do-

szło do wymiany jednostek mię-

dzy nim a generałem Mokro-

nowskim, którego nowy korpus

miał wzmocnić obronę pod Bło-

niem. W ten sposób pod ko-

mendę generała Zajączka trafił 

I batalion 9. regimentu oraz bry-

gada konna generała Antoniego

Madalińskiego. Sam zaś stracił

siły niemałe, bo 4. regiment pie-

choty, 3. pułk straży przedniej

oraz II Ukraińską Brygadę Kawa-

lerii Narodowej.

Ostateczny obraz linii ustabi-

lizował się pod koniec czerwca, 

z Zajączkiem w Warce, Mokro-

nowskim w Błoniach i Kościuszką

przez chwilę w Gołkowie, a potem

w Wólce Prackiej, skąd przez 10 dni

kierował działaniami na całej roz-

piętości pasa obronnego. Pozycja

Naczelnika nie była przypadkowa,

bowiem chciał usadowić się po-

między dwiema skrajnymi forma-

cjami, mogąc przychodzić z odsie-

czą zarówno jednej, jak i drugiej.

Boczne korpusy miały mieć siłę

ok. 5000 ludzi, natomiast środ-

kowe zgrupowanie Kościuszki li-

czyło 10 000 żołnierzy. Sam Ko-

ściuszko w liście do generała

Mokronowskiego w następujący

sposób opisuje swój zamysł (tu 

i dalej pisownia oryg.): „Potrzeba

nam i offensive i deffensive [ofen-

sywnie i defensywnie – przyp.

S.S.] czynić wojnę (…). Dlatego wy-

bierać nam należy nie tylko pozy-

cję dobrą, ale też, abyśmy mogli

mieć prędką komunikację jeden 

z drugim (…). Kazałem Zajączkowi

stanąć w Warce (…). Ja myślę być

pomiędzy korpusem generała i Za-

jączka, abyśmy dali jeden dru-

giemu sukurs w potrzebie (…)”.

Słabością koncepcji, o czym

po dłuższym czasie się zoriento-

wał, był nie dystans dzielący jego

samego od generałów, ale ten

dzielący generała Zajączka od

Warszawy. Generał Mokronow-

ski do Warszawy miał bowiem 25

kilometrów, a generał Zajączek aż

60, co stwarzało możliwość od-

cięcia go przez nieprzyjaciela od

głównych sił polskich. Zajęcie

przez Kościuszkę pozycji w zbyt-

nio cofniętej względem całości li-

nii w Wólce Prackiej, zamiast 

w Tarczynie, również nastręczało

problemy komunikacyjne. Na-

czelnik zaradził im, oddelegowu-

jąc do Tarczyna brygadę Kołyszki

celem komunikacji z Mokronow-

skim, oraz oddział generała ma-

jora Ożarowskiego do komunika-

cji z Zajączkiem.

Podsumowując, obrona War-

szawy miała mieć charakter dy-

W Piasecznie i Gołkowie o bi-

twach i insurekcji kościusz-

kowskiej przypominają na-

zwy ulic. 

Oprócz nazw związanych z umoc-

nieniami: ul. Pod Bateriami (stały

tu baterie polskiej artylerii), ul. Re-

dutowa i ul. Szaniec (upamiętnia-

jące miejsca fortyfikacji ziemnych

wojsk powstańczych), szereg ulic

nazwano na cześć przywódców

powstania. Pokrótce przedstawię

tych patronów ulic.

Tadeusz Kościuszko 
( 1746 – 1817 )

Tadeusz Kościuszko już 

w młodości wybrał wojsko jako

swoją drogę życiową. Wstąpił do

Korpusu Kadetów Szkoły Rycer-

skiej, gdzie oprócz studiów woj-

skowych ukończył z wyróżnie-

niem studia inżynierskie. Po

ukończeniu studiów w stopniu

kapitana wyjechał na stypen-

dium do Paryża. Przez pięcioletni

pobyt we Francji znacznie rozwi-

nął swoją wiedzę wojskową, 

a także skrystalizował swe prze-

konania społeczne i polityczne. 

W 1775 r. wyjechał do Ameryki,

gdzie brał udział w walce o wol-

ność Stanów Zjednoczonych. Jako

inżynier budował fortyfikacje.

Szczególnie zasłużył się przy ob-

lężeniu Saratogi. Za zasługi został

mianowany przez Kongres gene-

rałem brygady. Po powrocie do

kraju (1789) osiadł w swym ma-

jątku, lecz wkrótce został powo-

łany do wojska w stopniu gene-

rała majora. W czasie wojny pol-

sko-rosyjskiej odznaczył się w bi-

twach pod Zieleńcami i Dubienką.

Po przystąpieniu króla do Targo-

wicy podał się do dymisji i wyje-

chał do Lipska, a dalej do Paryża 

i Włoch. W 1794 r. wrócił do Polski.

Po ogłoszeniu w Krakowie insu-

rekcji został Najwyższym Naczel-

nikiem Siły Zbrojnej Narodowej.

Zwycięska bitwa pod Racła-

wicami, którą dowodził, umożli-

wiła reorganizację wojsk polskich.

W ogłoszonych pod Winiarami 

i Połańcem uniwersałach zapro-

ponował zniesienie poddaństwa 

i pańszczyzny, chcąc w ten sposób

pozyskać chłopów do walki w po-

wstaniu. Po klęsce pod Maciejowi-

cami został uwięziony w Peters-

burgu. Po uwolnieniu, na emigra-

cji współpracował przy tworzeniu

Legionów Polskich. Zmarł w Solu-

rze w Szwajcarii. Pochowany jest

w Krakowie na Wawelu.

Józef Zajączek 
( 1752 – 1826 )

W wojsku służył od 16 roku

życia w armiach: polskiej, francu-

skiej i rosyjskiej. Brał udział w kon-

federacji barskiej. Bardzo szybko

awansował. W wieku 35 lat był już

pułkownikiem, a po osiągnięciu

„czterdziestki” generałem. Był po-

słem na Sejm Czteroletni.

W wojnie polsko-rosyjskiej

jako dowódca dywizji odznaczył

się w bitwie pod Zieleńcami.

W powstaniu kościuszkow-

skim w bitwie pod Racławicami

dowodził lewym skrzydłem

wojsk polskich. Brał udział rów-

nież w bitwie pod Gołkowem. Po

przegranej bitwie pod Maciejo-

wicami był faktycznym do-

wódcą wojsk insurekcji. Po klę-

sce powstania wstąpił do armii

francuskiej.

Stał u boku Napoleona 

w wyprawie na Moskwę, a w bi-

twie pod Berezyną stracił nogę i

dostał się do niewoli. Car Alek-

sander I po klęsce Napoleona

mianował Zajączka generałem

piechoty, a także namiestni-

kiem Królestwa Polskiego.

Urząd ten sprawował aż do

śmierci.

Jan Kiliński - ( 1760 – 1819 )
Urodzony w Trzemesznie, syn mu-

rarza. Po przybyciu do Warszawy

został mistrzem szewskim. W cza-

sie insurekcji warszawskiej stanął

na czele mieszkańców Warszawy.

Po dwóch dniach walk i oswobo-

dzeniu miasta insurekcja przyłą-

czyła się do powstania kościusz-

kowskiego. Władzę przejęła Rada

Zastępcza Tymczasowa, której

członkiem został Jan Kiliński. Ko-

ściuszko mianował go wtedy puł-

kownikiem milicji mazowieckiej.

Kiliński zorganizował regiment

pieszy, który bronił Warszawy

przed wojskami pruskimi. Pod ko-

niec powstania został pojmany

przez Prusaków i wydany Rosja-

nom. Po wyjściu z więzienia osiadł

6. Następny dzień zaczyna się od szturmu na lewe skrzydło. Polskie linie ustawione we wsi Gołków zostają przełamane 
i następuje szturm na dwór, w którym umieszczona jest artyleria. Rosyjskie ataki są raz po raz odpierane huraganowym
ogniem. Przybywa Chruszczow i ruchem oskrzydlającym zajmuje Jazgarzew, gdzie obsadza wzgórza artylerią i razi polskie
pozycje, jednocześnie obchodząc Polaków od tyłu. Zajączek musi się wycofać. Odwrót odsłania I Ukraińską BKN (4). Deni-
sow, obchodząc Polaków od północy, przegapia ten moment, co ułatwia cały odwrót.                                       

W oku cyklonu 

220. rocznica bitwy pod Gołkowem 9-10 lipca 1794 roku

Nazwy ulic przypominają o
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namiczny i zaczepny. Jej koncep-

cja wynikała z większego do-

świadczenia Naczelnika wzglę-

dem jego kampanii z roku 1792.

Po kilku dniach potyczek,

podchodów i kryzysów, szczegól-

nie w Błoniu, pod Tarczyn pode-

szły główne siły pruskie, stano-

wiąc preludium do bitwy goł-

kowskiej. Kościuszko, uruchamia-

jąc swoje założenie strategiczne,

postanowił wycofać do War-

szawy Mokronowskiego (który

po opanowaniu sytuacji jednak

pozostał w Błoniu) i ściągnąć do

siebie Zajączka. Ten drugi w na-

stępujący sposób przytacza ów

moment w swoich wspomnie-

niach: „Przedsięwzięte od nie-

przyjaciela poruszenie w dniu 

6. lipca kazało się domyślić iż za-

mierza odciąć Zajączka od armji,

co nakłoniło Kościuszkę do od-

mienienia pozycji”. Kościuszko 

z dużym opóźnieniem zrozumiał 

niebezpieczeństwo wynikające 

z pozycji generała Zajączka, któ-

rego próbował dopaść generał Fer-

sen, dowodzący wojskami rosyj-

skimi pozostałymi po bitwie pod

Szczekocinami. Kościuszko roz-

kazał Zajączkowi forsownym

marszem skierować się do Pia-

seczna, pokonując 40 km w ciągu

jednego dnia. Pisał do generała

Mokronowskiego: „Zajączek jesz-

cze tkwi pod Warką o 40 km, gdy

główne siły pruskie są o 10 km.

Przede wszystkim więc rozkaz do

Zajączka by jednym dniem wy-

cofał się ku siłom głównym (…)”.

Korpus zadanie wykonał, idąc

traktem wareckim. 8 lipca Ko-

ściuszko kazał jego wojska wy-

prowadzić z Piaseczna i ustawić

pod Gołkowem.

Pozycje wyjściowe 
i sensacyjne odkrycie

Oto jak o swoim położeniu pi-

sał sam generał Józef Zajączek: „Po-

zycja Gołkowa lubo nie jest przed-

nią sama przez się, dość jednak

obronna. Lewe skrzydło Polaków

zasłonięte tam było małą rzeczką

błotnistą [Jeziorka – przyp. S.S.], 

a prawe przez las rozciągający się

aż wtył ich pozycji”. Z kolei generał

Józef Kopeć, którego brygada ode-

gra kluczową rolę w kulminacyj-

nym punkcie bitwy, tak w swoich

„Pamiętnikach” opisał pole, bronić

którego zadanie miał Zajączek: „To

położenie jest leśne (…). Po lewej

ręce mieliśmy krętą [rzekę] z wy-

niosłymi brzegami, o którą opie-

rało się lewe nasze skrzydło, błot-

nisty grunt za rzeką czynił ten

punkt niedostępnym i obejście

skrzydła niepodobnem. Środek

naszej linii był na dość równem

polu ustawiony (…). Prawe skrzy-

dło nasze opierało się o las nie-

wielki, za którym rozciągały się ob-

szerne błota i trzęsawiska”.

Gołków leżał na krakowskim

trakcie pocztowym prowadzą-

cym do przeprawy przez Pilicę

nad Nowym Miastem. Łączyły go

trakty z Piasecznem oraz Je-

ziorną, dając spore możliwości

odwrotu na Warszawę. Jednocze-

śnie położenie to powodowało

konieczność przejścia tędy wojsk

nieprzyjaciela. Jak pisze Kopeć:

„(…) a że Gołków był właśnie 

w tem miejscu, przez które musiał

iść Denisow, spotkanie więc z na-

szym korpusem było konieczne,

tem bardziej, iż nas wtyle zosta-

wić rozsądnie nie mógł (…)”.

Generał Zajączek dodaje: 

„Polacy wysypali także baterje

wzdłuż swojego frontu”. Jest to 

o tyle istotne, że doprowadziło do

sensacyjnego odkrycia, dokona-

nego przez autora, a dotyczącego

polskich pozycji pod Gołkowem.

Dotychczas wiadomo było, że Po-

lacy zajmowali pozycje na wzgó-

rzu. Poza tym była to zgady-

wanka. Jednak istnieje mapa z lat

1793–1796, na której autorzy, to-

pografowie i kartografowie armii

pruskiej, pod kierownictwem Da-

vida Gilly’ego, zaznaczyli bate-

rie/szańce, o których mówi gene-

rał Zajączek. Pozwala to określić

dokładnie, którędy przebiegała li-

nia wojsk polskich.

A wyglądała ona następu-

jąco: główne siły kawalerii pod do-

wództwem brygadiera Rzewu-

skiego zajęły prawe skrzydło przy

lesie. Było to jedyne miejsce,

które wróg mógł wykorzystać do

obejścia polskich sił. Grupę tę

tworzyły I Małopolska Brygada

Kawalerii Narodowej (BKN), Bry-

gada Pińska oraz I Wielkopol-

ska BKN – od której powstanie 

w ogóle się zaczęło. Najpewniej

też z tej strony stała brygada ge-

nerała Madalińskiego. Centrum

pod dowództwem generała Filipa

Haumana stanowiła piechota

osłonięta wspomnianymi wyżej

szańcami. Były to regiment 10. 

i pierwszy batalion regimentu 9.

Drugą i trzecią linię, stojące za

wzgórzem, stanowili kosynierzy,

którzy również pod Gołkowem

dowiedli swego męstwa. Lewego

skrzydła pilnowała I Ukraińska

BKN. W książce Bronisława Gem-

barzewskiego pt. „Rodowody puł-

ków polskich i oddziałów równo-

rzędnych od r. 1717 do r. 1831”

znajdują się również informacje

o 7. regimencie pieszym starosty

Potockiego Szczerzeckiego, któ-

rego Zajączek chwali w swoim ra-

porcie w „Gazecie Wolnej War-

szawskiej”, oraz o oddziale kon-

nym niejakiego Sokoła. Artylerią

kierował kapitan Baciankiewicz.

Mając do dyspozycji takie siły, ge-

nerał Zajączek czekał na przyby-

cie wroga.

Bitwa
Po dokonanej pod Lesznowolą

koncentracji i forsownym marszu

przez Wolę Gołkowską i Głosków

generał Denisow dotarł pod Zie-

lony Młyn rano 9 lipca. Nie czeka-

jąc na nadejście przełożonego, ge-

nerała Fersena, postanowił nie

zastosować się do jego rozkazów

zajęcia grobli przez Jeziorkę, co

umożliwiłoby swobodę działania

po obu jej stronach, i rozpoczął

działania zaczepne, mimo że nie

miał przewagi liczebnej.

Około godziny 11 Kozacy po-

jawili się przed pozycjami pol-

skimi – były to forpoczty rozsta-

wione przez generała Zajączka

na całej długości rzeki Jeziorki.

Widząc słaby punkt polskiej

obrony na prawym jej skrzydle,

Denisow przegrupował swoją

kawalerię i ruszył na ten kieru-

nek. Polacy nie pozostali dłużni

i siłami m.in. brygady generała

Antoniego Madalińskiego, który

już miał przyjemność zwycię-

skiego kontaktu z oddziałami

Denisowa, kontratakowali, wpę-

dzając wojska rosyjskie głęboko

w las w okolicy Bobrowca.

Nie nadwyrężyło to jednak

determinacji rosyjskiej. Wcze-

snym popołudniem w końcu do-

tarł generał Fersen i widząc swój

plan obalony, postanowił jednak

kontynuować atak. O godzinie

17 rozpoczął się główny szturm

na polskie pozycje. Większość za-

pisów pamiętnikarskich nie

uwzględnia w ogóle wcześniej-

szych działań, mających raczej

charakter potyczek. Tym razem

ruszyła cała linia, wspomagana

artylerią. Rosjanie posłali kolejny

atak na prawe skrzydło, gdzie

wiążąc polskie siły własną kawa-

lerią, próbowali przemycić kilku-

set ochotników kozackich lasem

na tyły polskich pozycji. Zamiar

ten został udaremniony trzeźwą

postawą generał Zajączka, który

posłał naprzeciw natrętom około

400 bagnetów i dwie kompanie

10. regimentu z trzema działami.

Kosynierzy drugiej linii wykonali

zwrot w tył i byli już gotowi od-

pierać przeciwnika. Pisze generał

Zajączek w „Gazecie Wolnej War-

szawskiej” nr 24: „Wtenczas gdy

korpus atakował nas z przodu,

oddzielne kommendy, z prawego

flanku i z tyłu, zaczęły wpadać

na nas i mięszać drugą linię, ale

zewsząd mężnie odparte zo-

stały”. Strzelcy ci, ukryci w lesie

z działami, przyczynili się do od-

parcia ataku jelizawetgradzkich

jegrów konnych, nękających

trzy szwadrony polskiej jazdy.

Gdy wydawało się, że sytu-

acja jest opanowana, Rosjanie

postanowili skierować swój wy-

siłek na lewe skrzydło polskiej

obrony, dość lekko obsadzone.

Odcinek ten zachwiał się, co nie-

chybnie wymusiło reakcję na-

szego dowództwa. Generał Zają-

czek nakazał Brygadzie Pińskiej

Kopcia przejść ze skrzydła pra-

wego w sukurs I Brygadzie Ukra-

ińskiej, zastępując ją I Brygadą

Wielkopolską. Ruch ten mógł

jednak mieć katastrofalne

skutki, gdyby nie bystrość umy-

słu Kopcia i bohaterstwo pol-

skich kosynierów.

W lukę po brygadzie Kopcia

wdarł się pułk konnych strzel-

ców posłanych przez Denisowa,

który wyrwę tę dostrzegł. Pro-

blem polegał na tym, że byli

umundurowani niemal iden-

tycznie jak Polacy i omal nie

udało im się niepostrzeżenie

spenetrować polskie szeregi. Ko-

lejnym problemem był wszech-

obecny kurz, momentami całko-

wicie ograniczający widoczność.

Wspomina Kopeć: „Kurz ze

wszechstron powstający nie do-

zwolił dostrzec nieprzyjaciel-

skiego obrotu, który już przebił

się przez pierwszą linię, domy-

śliwszy się jednak o co rzecz

idzie, rzucam się na krzyk (…);

spotykam się wręcz z rzeczo-

nym regimentem, spycham go

na naszą piechotę drugiej linii 

i kossyniery (…)”. Wizja pułku ko-

zackiego rozbitego o polskie kosy

musi podziałać na wyobraźnię.

Po tym odpartym szturmie na-

stępuje cisza. Rosjanie nocują 

w Głoskowie i Bobrowcu. Gene-

rał Kopeć pisze o całonocnej ka-

nonadzie rosyjskiej, jednak nie

znajduje to potwierdzenia w in-

nych źródłach.

Następny dzień ma krótki,

acz gwałtowny przebieg. Deni-

sow próbował zdobyć groblę 

w Jazgarzewie i pałac stojący 500

metrów przed główną linią pol-

skiego lewego skrzydła. Przebiw-

szy się przez forpoczty rozloko-

wane w Gołkowie, był o kil-

kadziesiąt kroków od pałacu, gdy

przywitał go huraganowy ogień

artylerii. Jak pisał generał Zają-

czek: „Armata ukryta we dworze

raziła kolumnę awansującą

przez wieś i przymusiła ją do cof-

nięcia się. Przez dwie godziny

stał nieprzyjaciel niemal w ied-

nym mieyscu pod kanonadą”.

Sytuacja uległa zmianie 

po przybyciu wojsk generała

Chruszczowa, łącznie ok. 5000

ludzi, które wykonały manewr

oskrzydlający, zajmując Jazga-

rzew. Rosjanie ustawili działa na

przeciwległym wzgórzu i celnym

ogniem razili Polaków, którzy nie

mogli sobie pozwolić na próbę

wyparcia przeciwnika z zajmo-

wanych pozycji. Generał Zajączek

nie mając wyjścia, a spełniwszy

swój wynikający z założeń stra-

tegicznych obowiązek utrzyma-

nia pozycji przez jeden dzień, roz-

kazał odwrót. W tym samym

czasie Rosjanie próbowali obejść

go od północy i przegapiwszy

moment wymarszu polskich jed-

nostek, nie mogli im zbytnio za-

szkodzić. Odwrót był niemal

książkowy, osłaniany wojskami

Wyszkowskiego, kontratakują-

cymi gdzie tylko było to możliwe.

Tadeusz Kościuszko otrzymaw-

szy informację o odwrocie Za-

jączka, sam oderwał się od wojsk

pruskich, z którymi walczył pod

Raszynem i ruszył na Warszawę.

To samo nakazał Mokronow-

skiemu.

Bitwa pod Gołkowem, mimo

że krótka, była jednak niezwykle

ważna. Powstrzymała natarcie

rosyjskie, pozwoliła wojskom

polskim odzyskać morale i udo-

wodniła wysoki kunszt dowód-

czy polskiej kadry oficerskiej. Jej

założenia od początku były de-

fensywne, dlatego Zajączek je-

dynie skupiał się na przyjmowa-

niu i odpieraniu ataków nie-

przyjaciela. W całej bitwie nie do-

szło do ani jednego kontrnatarcia

na pozycje rosyjskie. Tadeusz Ko-

ściuszko nie krył pochwał dla ge-

nerała Zajączka na łamach „Ga-

zety Wolnej Warszawskiej”, pi-

sząc po zakończeniu bitwy goł-

kowskiej: „Nieprzyjaciel nie po-

kazał się naprzeciw naszey ko-

lumnie; ale zdawało się, iż celem

jego było przerznąć korpus ge-

nerała Zajączka, który dziś rano

odparłszy powtórnie korpus Mo-

skiewskie, z znaczną bardzo

stratą, za pokazaniem się woy-

ska Pruskiego, cofnął się obron-

nie, w naylepszym porządku (…

). Winienem oddać sprawiedli-

wość męztwu i przytomności

generała kommenderującego,

Zajączka, tudzież generała Hau-

mana. Dywizja iego walczyła 

z stałością i odwagą, godną Pola-

ków bijących się na swey ziemi,

za swą wolność, za swą niepod-

ległość (…)”.

Powyższa opinia zdaje się

być naturalną puentą dla tego

wydarzenia, które winno być

chlubą naszej gminy, a dopiero

powoli zaczyna wychodzić z cie-

nia społecznego zapomnienia.

Czas to zmienić.

Sebastian Sęk

Na koniec chciałbym wyrazić

swoje podziękowanie członkowi

naszego Piaseczyńskiego Klubu

Poszukiwaczy Historii, tegorocz-

nemu maturzyście, Piotrowi Pra-

wuckiemu, który udostępnił mi

skany kilku egzemplarzy „Gazety

Wolnej Warszawskiej”.             

*

w Wilnie, gdzie podjął działalność

konspiracyjną i ponownie został

aresztowany. Po uwolnieniu 

w 1798 roku powrócił do Warszawy.

Tam prowadził  do śmierci warsztat

szewski. Był też autorem wyda-

nych pośmiertnie pamiętników.

Karol Kniaziewicz
( 1762 – 1842 )

W młodości uczył się w Szkole

Rycerskiej, a następnie w Szkole

Artylerii. Podczas wojny polsko-

rosyjskiej uczestniczył w bitwie

pod Dubienką. W insurekcji ko-

ściuszkowskiej służył w sztabie

generała Zajączka, a po bitwie pod

Gołkowem został awansowany do

stopnia pułkownika. Walczył pod

Maciejowicami, gdzie wraz z Ko-

ściuszką dostał się do niewoli. Po

ułaskawieniu przez cara wyjechał

do Włoch, gdzie wstąpił do Legio-

nów Polskich. Za zasługi w kam-

panii włoskiej został mianowany

generałem dywizji. W wojskach

Księstwa Warszawskiego odbył

kampanię napoleońską w stopniu

generała dywizji. W okresie po-

wstania listopadowego kierował

misją dyplomatyczną w Paryżu.

Po upadku powstania pozostał na

emigracji. Za jego zasługi Francuzi

umieścili jego nazwisko na Łuku

Triumfalnym w Paryżu.

Józef Sierakowski 
( ? - 1814 ) 
Był starszym cechu rzeźników. Na

przełomie lat 1793 i 1794 został

wciągnięty przez Jana Kilińskiego

do patriotycznego sprzysiężenia

przygotowującego powstanie. Sie-

rakowski należał do nielicznej

grupy bogatego mieszczaństwa,

która brała udział w walkach. Pro-

wadził on jedną z grup uzbrojo-

nych mieszkańców Warszawy,

walczących na Nowym Mieście. 

Z jego inicjatywy cech rzeźników

zorganizował, wyposażył i uzbroił

oddział 50 członków korpusu po-

licji miejskiej. Na działalność pa-

triotyczną wydał znaczną część

swego majątku.

Jan Grochowski 
(1749 – 1794 )
Generał Grochowski 25 lat słu-

żył w armii pruskiej. W 1790 r.

przeniósł się do armii polskiej.

Odznaczył się w bitwie pod Zie-

leńcami, za co otrzymał order

Virtuti Militari. Po wybuchu po-

wstania kościuszkowskiego był

inicjatorem przystąpienia Dy-

wizji Wielkopolskiej do insurek-

cji. W bitwie pod Szczekocinami

dowodził lewym skrzydłem

wojsk polskich. Wkrótce zmarł

z ran odniesionych w tej bitwie.

W powstaniu kościuszkow-

skim brał także udział, dowodząc

dywizją broniącą Warszawy,

książę Józef Poniatowski, ale ta

działalność to mały epizod w jego

wielkiej patriotycznej działalności.

Stanisław Hofman

historii
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Autowidoki 

Józefa Wilkonia

Muzeum Regionalne przygotowało wystawę słynnego
artysty z Zalesia Dolnego. Prace oglądać można do 
29 czerwca.

To kolejna w Piasecznie prezentacja prac światowej sławy
artysty – ilustratora, malarza, rzeźbiarza. Tym razem Józef
Wilkoń przybliża nam świat swoich podróży, nie tylko przez
Polskę, ale także poza granicami kraju – gdzie jeździł, by
organizować wystawy czy odbierać nagrody. Pokazuje
urzekające go, widziane z okna samochodu, widoki. Au-
towidoki.

Andrzej Matynia - polski historyk i krytyk sztuki, dzien-
nikarz i publicysta radiowy i telewizyjny - tak napisał o au-
towidokach: „Dla Józefa Wilkonia katowicka droga była
niegdyś drogą nadziei. Jeździł nią do Szwajcarii, Włoch,
gdzie zdobywał nagrody, święcił sukcesy, a przede wszyst-
kim oglądał świat jakże inny od polskiej, zgrzebnej rze-
czywistości. Wolny świat Zachodu… Zachwycała go prosta
jak stół szosa katowicka. Szybko szkicował poszczególne
jej fragmenty. Z nich powstawały gwasze, które były syn-
tetycznym widzeniem tej drogi, zgeometryzowanymi
płaszczyznami kolorów”.     

Józef Wilkoń – ilustrator, malarz, rzeźbiarz, twórca pla-
katów i scenografii teatralnych. Zilustrował ponad 100 ksią-
żek dla dzieci i dorosłych w kraju oraz ponad 80 książek
dla dzieci za granicą. Wystawiał w galeriach i muzeach na
całym świecie. Otrzymał wiele prestiżowych nagród w Pol-
sce i za granicą. Napisana i zilustrowana przez niego
książka „Psie życie” została uznana za najpiękniejszą książkę
roku 2011 oraz nagrodzona Brązowym Medalem w jubile-
uszowym, 50. konkursie Best Designed Books from all over
the World 2013.  *                                     

W ramach zorganizowanej w Muzeum Regionalnym w Piasecznie wystawy Józefa Wil-

konia „Autowidoki” odbyło się spotkanie artysty z dziećmi.

Józef Wilkoń przeprowadził

malarskie warsztaty dla dzieci

w wieku 6–12 lat. Podczas nie-

mal dwugodzinnego spotkania

dzieci pod okiem Mistrza prze-

lewały na papier wspomnienia

z podróży – tematem zajęć były

bowiem widoki, jakie można

zobaczyć, jadąc samochodem

podczas rodzinnych wycieczek.

Przed pracą malarską dzieci

wysłuchały czytanej przez ar-

tystę książki „Kici, kici, miau”

oraz rad i zaleceń dotyczących

tematu warsztatów. Józef Wil-

koń część praktyczną rozpoczął

od pokazania dzieciom, „od

czego zacząć”. Na ich oczach

powstał mały szkic – autowi-

dok. Efektem pracy uczestni-

ków warsztatów było wiele

barwnych prac z motywem

drogi. Spotkanie to było dla

dzieci dobrym wstępem do

świętowania Dnia Dziecka. Jó-

zef Wilkoń z uśmiechem oglą-

dał obrazki powstałe podczas

warsztatów i wpisywał dedy-

kacje do książek, które przynie-

śli młodzi artyści.                         *

Warsztaty z Wilkoniem

Józef Wilkoń uczył dzieci malowania od podstaw

Nowelizacja przepisów ustawy o systemie oświaty. Od września tego roku 6 - latki objęte

obowiązkiem szkolnym

W związku z nowelizacją prze-

pisów ustawy o systemie oś-

wiaty dzień 1 września 2014 r.

jest datą wprowadzenia obo-

wiązku szkolnego dla sześciolat-

ków oraz obowiązku rocznego

przygotowania przedszkolnego

dla dzieci pięcioletnich.

Zgodnie z powyższym:

• Rodzice dzieci 5-letnich (rok

urodzenia 2009) mają obowią-

zek zapisać je na zajęcia rocz-

nego przygotowania przed-

szkolnego.

•  Rodzice dzieci 6-letnich (uro-

dzonych od 1 stycznia do koń-

ca czerwca 2008 r.) mają obo-

wiązek zapisać je do klasy

pierwszej szkoły podstawo-

wej. Natomiast dzieci urodzo-

ne w drugiej połowie 2008 r.

będą mogły rozpocząć naukę 

w szkole na wniosek rodziców

lub uczęszczać na zajęcia rocz-

nego przygotowania przed-

szkolnego.

• Rodzice dzieci 7-letnich (rok

urodzenia 2007) mają obowią-

zek zapisania dziecka do klasy

pierwszej szkoły podstawowej.

Obecnie z przeprowadzo-

nej analizy danych pochodzą-

cych z publicznych szkół pod-

stawowych wynika, iż nie

wszystkie dzieci zameldowane

w ich rejonach zostały do nich

zgłoszone.

W związku z tym Zespół

Ekonomiczno-Administracyjny

Szkół w Piasecznie zwraca się

z uprzejmą prośbą do rodziców

dzieci z roczników: 2009, 2008

i 2007, którzy nie zapisali swo-

ich dzieci do szkoły lub przed-

szkola, aby niezwłocznie do-

konali obowiązku zgłoszenia

dziecka do szkoły rejonowej.

Zbyt późne zgłoszenie dziec-

ka do szkoły rejonowej skut-

kować może kłopotami zwią-

zanymi z organizacją pracy

szkół w nowym roku szkolnym

i tym samym utrudnieniami

dla dzieci (np. wprowadzeniem

zmianowości pracy szkoły).

*

Rodzicu, zapisz swoje dziecko do szkoły

Zabytkowa Piaseczyńska Kolej Wąskoto-

rowa zaprasza wszystkie dzieci wraz z  ro-

dzicami na „Lato w Mieście z Ciuchcią”.

Pociąg wyruszać będzie w każdy

piątek lipca i sierpnia o godzinie

10.00 ze stacji Piaseczno Miasto

Wąskotorowe  przy ul. Sienkiewi-

cza 14. – Zaczynamy już od 4 lipca

– informuje Marta Osińska. – Pro-

ponujemy ciekawą formę spę-

dzenia wolnego czasu w plenerze

– zagospodarowane siedlisko tu-

rystyczne w Runowie – dodaje.

W programie:

- przejazd kolejką wąskotorową 

- piknik w Runowie (ognisko)

- spacer po lesie „Szukanie Huby” 

- gry i zabawy dla dzieci.

Rezerwacja pod nr. tel: 22 

756 76 38, +48 607 155 188, e-mail: 

turystyka@kolejka-piaseczno.pl,

www.kolejka-piaseczno.pl.

*

Lato w Mieście z Ciuchcią

W dniu 30 czerwca 2014 r. na rynku w Piasecznie będzie można zasmakować prawdziwej

kultury tureckiej. 

Już od godz. 15.00 rozpoczną się

pokazy artystyczne, tańce oraz

muzyka. Wystąpią zespoły folk-

lorystyczne z Turcji, które zapro-

siła do Polski Ambasada Turecka.

W programie pikniku przewi-

dziano także wystawę fotogra-

ficzną.  Będzie to doskonała oka-

zja do poznania obyczajów oraz

bogatej kultury tureckiej.

Nie zabraknie także specjałów

kuchni tureckiej. Na kiermaszu

będą do nabycia produkty takie jak

delicje tureckie, ceramika, ręko-

dzieło czy oryginalne tkaniny 

i  oczywiście oryginalny kebab. 

W programie nie zapomniano 

o najmłodszych. W strefie anima-

cji,  dzieci będą mogły spożytko-

wać swoją energię oraz poznać tu-

reckie zabawy.

W tym roku obchodzona jest

600. rocznica nawiązania stosun-

ków dyplomatycznych pomiędzy

Polską a Turcją. Piaseczno ma

swój historyczny kontekst zwią-

zany z historią dyplomacji obu

państw.   W 1777 roku w naszym

mieście zatrzymał się w drodze

do Warszawy z całym bogatym

orszakiem Numan-bej – poseł suł-

tana na dwór Króla Stanisława

Augusta.  Jego pobyt w Piasecznie

upamiętnia półksiężyc na dachu

historycznego ratusza.

Patronat nad wydarzeniem

objęli: Burmistrz Miasta i Gminy

Piaseczno Zdzisław Lis oraz Am-

basador Republiki Turcji Yusuf

Ziya Ozcan.

Paulina Tomaniak

Dzień Turecki

Na festynie nie zabraknie tureckich specjałów kulinarnych
Foto INICEL

„Szlachetne zdrowie” – to przewodnie hasło imprezy,
która odbędzie się 15 czerwca na stadionie KS Hubertus
w Zalesiu Górnym

W programie wiele atrakcji, zarówno dla małych, jak i dużych
mieszkańców Zalesia i okolic. Ciekawie zapowiada się pokaz
ratownictwa medycznego. Na scenie będą królować ucznio-
wie zalesiańskich szkół oraz chóry. Poza programem arty-
stycznym organizatorzy proponują udział w turniejach: sza-
chowym, gier logicznych oraz łucznictwa a także biegu 
o puchar „Św. Hubertusa”, przygotowanego przez harcerzy
ze szczepu „Watra”. Będą też konkursy, zabawy rodzinne 
i indywidualne. Nie zapomniano o czworonogach i ich wła-
ścicielach, dla których przewidziano pokaz tresury psów.
Jak zawsze zalesianie chwalić się będą kulinariami.

Tegoroczny Jarmark został wzbogacony o zaproszenie
lokalnych środowisk do zaprezentowania swojej działalności.
Oficjalne otwarcie nastąpi o godz. 12.00.

Jarmark uświetni występ Kuby Sienkiewicza. 
Chętnych do współpracy i wsparcia jarmarku prosimy 

o kontakt: jarmark@zalesie-gorne.pl, tel. 22 3762194.

XIV Jarmark Hubertowski

Centrum Kultury w Piasecznie szuka praktykantów (praktyka
włączająca – studenci pedagogiki, animacji, kulturoznaw-
stwa) do klubów kultury w sezonie letnim (lipiec, sierpień).
Chętnych do odbycia praktyk zapraszamy! Kontakt: Zdzisława
Stenrzycka 517 852 983, zdzislawa.stenrzycka@kulturalni.pl.

Praktyka w Centrum Kultury



Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2012 r. poz.
647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 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 z 2013 r. poz. 1235 
z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 1339/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r.,  za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Miasta i Gminy Piaseczno wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko w dniach  od 25 czerwca do  21 lipca 2014 r. , na I piętrze
w holu w budynku  Urzędu  Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Ko-
ściuszki  5  w  Piasecznie , w godzinach pracy Urzędu.  

Projekt zmiany Studium obejmuje tereny położone w gra-
nicach administracyjnych Miasta i Gminy Piaseczno . 

Projekt zmiany Studium w okresie wyłożenia będzie opubliko-
wany na stronie internetowej gminy Piaseczno bip.piaseczno.eu >
zagospodarowanie przestrzenne  >  studium uwarunkowań > pro-
jekt zmiany studium podlegający wyłożeniu do publicznego wglądu. 

Dyskusja   publiczna nad przyjętymi w projekcie studium
rozwiązaniami  odbędzie   się w  sali konferencyjnej Urzędu  Mia-
sta w dniu 10 lipca 2014 r. w godzinach od 13.00 do  16.00 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art.
54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt ww. zmiany
studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środo-
wisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa 
w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Uwagi do wyłożonego projektu Zmiany Studium należy skła-
dać: na piśmie w kancelarii Urzędu, ustnie do protokołu w Wy-
dziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5, za pomocą poczty elektronicznej na adres
e–mail: urzad@piaseczno.eu.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości,  której doty-
czy, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia  14 sierpnia 2014 r. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury

Gazeta Piaseczyńska
11 czerwca 2014, nr 6 (202) aktualności 9

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie
art. 35 ust. 1 i art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2014 r., poz. 518 ze
zm.) w związku z art. 604kc (tj. DzU z 2014 r., poz. 121), infor-
muje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekretariacie burmi-
strza oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu został
udostępniony do publicznej wiadomości wykaz nierucho-
mości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Wykaz nieruchomości do zbycia 
w drodze zamiany

UiA.ZP.6722. 39. 2014 RKB

Stosownie do art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU 
z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko części wsi Siedliska podjętego uchwałą Rady Miejskiej
w Piasecznie Nr 865/XXXI/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. w dniach
od 18 czerwca do 10 lipca 2014 r. w pokoju przy sali konferencyjnej
(półpiętro) Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki
5 w Piasecznie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu roz-
wiązaniami odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno w dniu 3 lipca 2014 r. w godz. 12.00–14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać:
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury;
3) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: uia1@pia-
seczno.eu.

Uwagi, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której do-
tyczy, należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno,
który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2014 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury

Ogłoszenie Siedliska

UiA.ZP.6721.38.2014.WR

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2012 r., poz. 647 ze
zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (DzU z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie
uchwały Nr 1415/XLVI/2014 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gło-
sków dla fragmentu terenu położonego pomiędzy ulicami: Kor-
czunkową, Barcelońską, Żurawią i Wodną.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się 
w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pokój 31.

Plan miejscowy obejmie w niezbędnym zakresie problema-
tykę wynikającą z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.

Wnioski do projektu planu należy składać w terminie 21 dni
od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego: w formie pi-
semnej w kancelarii Urzędu, pocztą na adres Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, ustnie do
protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury, za pomocą
poczty elektronicznej: e-mail: rosochacki@piaseczno.eu.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, 
z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia
nieruchomości, której dotyczy.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury

Ogłoszenie Głosków

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno 

Ogłoszenie UiA .ZP.6721. 40.2014.APA

Prezentacje rozpoczną się o godz.

15.00 Koncertem Zespołów Ogni-

ska Muzycznego na miejskim

rynku. Na scenie zaprezentują się

zespoły pracujące pod kierunkiem

instruktorów: Artura Liwińskiego,

Renaty Opali, Małgorzaty Duk-No-

wosad, Piotra Zbrzeźniaka, Elż-

biety Zawadzkiej, Piotra Maciaka,

Krzysztofa Jaworskiego i Andrzeja

Deli. W programie muzyka kla-

syczna, rozrywkowa, rockowa 

i jazzowa. Od soboty w Galerii

Przystanek będzie można oglądać

także wystawę prac uczestników

zajęć plastycznych prowadzonych

w Przystanku Kultura przez na-

stępujących instruktorów: Hen-

rykę Masłowską, Wiesławę Na-

stały-Płaskocińską, Sylwię Zabor-

-Żakowską, Annę Masłowską,

Olka Ryszkę i Macieja Zadrąga. 

Niedzielne prezentacje na

rynku potrwają od godz. 12.00 do

18.00. Na przybyłych czekać będą

animacje Wszechnicy Rodzica, za-

jęcia plastyczne, szachy oraz Aka-

demia Nauki. Każdy chętny będzie

mógł poznać ofertę Przystanku

Kultura na stoisku informacyjnym.

W godz. 12.45–13.00 będzie

można zobaczyć, jak wyglądają za-

jęcia „Aktywni 50+”, prowadzone

przez instruktorkę Gabrielę Helak.

Teatr Cha Cha Hi Hi He He o godz.

13.00 wystawi fragment „Baśni 

o Krawcu Niteczce” wg Kornela Ma-

kuszyńskiego, przygotowany pod

okiem instruktorki i reżyserki spek-

taklu Ewy Kłujszo. O godz. 13.30 za-

praszamy na kolejny spektakl –  bę-

dzie to „Bajka o smutnym osiołku”

w wykonaniu teatru Mały ExPo-

nad, który wyreżyserowała Anna

Kolanowska. O muzyczną koń-

cówkę prezentacji zadbają wokali-

ści z Ogniska Muzycznego, których

koncert rozpocznie się o godz. 15.00

na scenie plenerowej, oraz instru-

mentaliści z Ogniska Muzycznego,

których popis umiejętności zapla-

nowano od godz. 18.00 w sali nr 24

Przystanku Kultura. O godz. 17.00

zapraszamy na koncert chóru go-

spel Piast & Grapa Family na scenie

plenerowej.                                                      *

W weekend 14 i 15 czerwca zapraszamy na

prezentacje dokonań uczestników zajęć

Przystanku Kultura.

Prezentacje Przystanku Kultura

Klasy dla najmłodszych

Aby rozładować przepełnienie Szkoły Podstawowej 
Nr 5, zerówka i część klas pierwszych zostaną prze-
niesione do wydzielonego skrzydła budynku Gimna-
zjum Nr 1 w Piasecznie.

W związku z nowymi przepisami oświatowymi, które
rozszerzyły obowiązek szkolny o dzieci pięcioletnie, gminy
stanęły przed niełatwym wyzwaniem dostosowania swoich
placówek do nowych wymogów.

– Aby uniknąć wprowadzania trzeciej zmiany w szkole przy
ul. Szkolnej, zdecydowaliśmy się wykorzystać skrzydło w Gim-
nazjum Nr 1 przy ul. Sikorskiego 20 na potrzeby uczniów pod-
stawówki – tłumaczy burmistrz Zdzisław Lis. – Przeznaczyliśmy
ponad 120 tys. zł na adaptację pomieszczeń, aby stworzyć jak
najlepsze warunki dla dzieci. Strefa dla najmłodszych będzie
wydzielona tak, że nie będą oni mieli styczności ze starszą
młodzieżą. Do czasu wybudowania nowej szkoły w centrum
miasta jest to rozwiązanie optymalne – dodaje burmistrz.

W sumie zaadaptowano pięć pomieszczeń. Jedno zo-
stało przystosowane jako sala dla zerówki, jedno na po-
trzeby świetlicy, a trzy klasy dostosowano do potrzeb
pierwszoklasistów. Specjalne skrzydło będzie zorganizo-
wane w pobliżu obecnej stołówki, z której będą mogli rów-
nież korzystać najmłodsi uczniowie.

– Zajęcia w nowej zerówce oraz w klasach pierwszych
będą prowadzone w systemie dwuzmianowym. Wygospo-
darowanie dodatkowych pomieszczeń dla najmłodszych
w Gimnazjum Nr 1 pozwoli na zachowanie dotychczasowej
organizacji pracy dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 –
wyjaśnia Edyta Woźniak, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół.

UiA.ZP.6721.37.2014.WR

Jazgarzew

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowa-niu przestrzennym (DzU
z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (DzU z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.), za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie
uchwały Nr 1414/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z 14
maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Jazgarzew dla fragmentu terenu położonego
pomiędzy ulicami Główną i Leśną.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się
w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pokój 31.

Plan miejscowy obejmie w niezbędnym zakresie proble-
matykę wynikającą z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003r.

Wnioski do projektu planu należy składać w terminie 21
dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu miej-
scowego planu zagospodaro-wania przestrzennego:
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu:
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Ko-
ściuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mail: rosochacki@piaseczno.eu.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno, który jest organem właściwym do ich roz-
patrzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przed-
miotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której
dotyczy.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury

Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Ogłoszenie
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Drużyna w składzie: Maciej Kotar-

ski, Krzysztof Bieniek, Rafał Sztuka

i Dominik Borowski, pod wodzą

Roberta Najwera, zapewniła sobie

start w Mistrzostwach Polski 

w Lidzbarku Warmińskim (11–15

czerwca 2014). W półfinale zawod-

nicy Returnu pokonali Spójnię II

Warszawa 3:0, a punkty zdobyli

Kotarski, Bieniek i Borowski. W de-

cydującym o awansie meczu roz-

prawili się z rozstawioną z nu-

merem jeden drużyną GLKS

Nadarzyn, wygrywając 3:2. Ojcem

sukcesu był Maciek Kotarski – zdo-

bywca dwóch punktów. Zawod-

nik ten rozprawił się najpierw 

z Igorem Misztalem, a następnie

z Bartoszem Lebrechtem. Te dwa

punkty nic by jednak nie dały,

gdyby nie świetny mecz w wyko-

naniu Rafała Sztuki, który zasko-

czył chyba nawet samego siebie,

zwyciężając z Misztalem 3:1. 

W meczu o złoty medal Mi-

strzostw Mazowsza UKS Return

Piaseczno zmierzył się ze zdecy-

dowanie wyżej rozstawioną Spój-

nią Warszawa. Po zaciętym boju

to Spójnia okazała się lepsza, wy-

grywając 3:2. Tym samym to klub

ze stolicy został Drużynowym Mi-

strzem Mazowsza, natomiast za-

wodnicy Returnu musieli się za-

dowolić srebrnymi medalami.

Warto podkreślić, że było to już

trzecie podium tenisistów stoło-

wych z Piaseczna. Wcześniej, 

w rozgrywkach indywidualnych,

brązowy medal zdobył Maciej Ko-

tarski. Również brąz zdobyła para

deblowa – Kotarski/Bieniek.               *

Bardzo dobry występ podczas Drużynowych Mistrzostw Mazowsza w tenisie sto-

łowym zanotowali zawodnicy UKS Return Piaseczno, zdobywając srebrny medal.

Sukcesy tenisistów stołowych

Młodzi pingpongiści z Piaseczna zostali wicemistrzami 
Mazowsza              

31 maja w Pułtusku podczas Pucharu Polski w kick boxingu
kadetów dominowali piasecznianie

Równolegle z kadetami rywalizowały dzieci w zabawie na
pałki piankowe w dwóch kategoriach wagowych.

Zawodnicy KS X-Fight stanowili najliczniejszą ekipę na
zawodach i jak się później okazało najsilniejszą. 25 medali, 
z czego 11 złotych, nie pozostawiło złudzeń, który klub był
najlepszy na tym turnieju.

Świetnie spisali się Jakub Lipski, Weronika Palus i Woj-
ciech Miktus, którzy wygrali swoje kategorie wagowe 
w dwóch formułach (point fighting i light-contact). Bardzo
dobrze walczyli również Kacper i Mikołaj Zalewscy oraz Ga-
briel Moszczyński.

Wśród dzieci nie mieli sobie równych Janek Bocheński i
Kacper Woronowicz. Wygrali oni rywalizację indywidualną
i razem z Erykiem Baranem drużynową.

Nasi kick boxerzy 

najmocniejsi

Po raz pierwszy w Piasecznie odbędzie się maraton na
stacjonarnych rowerach treningowych

Na amatorów dwóch kółek czeka 100 rowerów i 8 godzin
jazdy pod okiem master prezenterów Raphaela Nemethi 
i Mariusza Szewczyka oraz instruktorów indoor cycling 
z GreenUp Fitness Clubu. W ramach opłaty startowej napoje
i batoniki energetyczne. Do jazdy zagrzewać będą DJ Prince
Vitold oraz MJ Sax na saksofonie.

Impreza odbędzie się 14 czerwca w hali Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sikorskiego 20, początek
o godz. 10.00. Więcej szczegółów na www.greenup-fit.pl.

Indoor Cycling Marathon

Miłośników dwóch kółek,  zapraszamy serdecznie na drugą
już edycję wycieczek rowerowych z przewodnikiem.
Do 7 września cykliści będą mieli okazję wziąć udział w kilku
niedzielnych, tematycznie zaplanowanych rajdach. Trasy są
zróżnicowane tak, aby każdy, niezależnie od wieku czy po-
siadanej kondycji, mógł w nich uczestniczyć. Mają one od
30 do 60 km.

– Nie zabraknie pięknych widoków i niezapomnianych
wrażeń – zachęca do wycieczek Agnieszka Jarzębska ze Sto-
warzyszenia WGR Kultura i Sport. – Kulminacyjnym punktem
każdej wycieczki jak rok temu będzie ognisko integracyjne
oraz losowanie wśród uczestników nagród, sponsorowanych
przez sieć klubów fitness Gravitan – dodaje.

Chętnych zapraszamy o godz. 10.00 w wybrane niedziele
na rynek miejski przy fontannie, skąd zawsze rusza grupa.

Harmonogram wycieczek prezentuje się następująco:
• 29 czerwca – „Konstancin”, trasa ok. 40 km;
• 6 lipca – „Chynów”, trasa ok. 50 km;
• 20 lipca – „Żelechów”, trasa ok. 60 km;
• 3 sierpnia – „Kawęczyn”, trasa ok. 50 km;
• 7 września – „Mosty Jeziorki”, trasa ok. 40 km.

Organizatorem wycieczek jest Stowarzyszenie WGR, 
a finansuje je gmina Piaseczno.                                                   

*

„Chodź na rower” 

Podobnie jak we wrześniu ubie-

głego roku podczas pierwszej im-

prezy adopcyjnej, także i teraz licz-

nie zaprezentowane zostały psy

z gminy Piaseczno i okolic, czeka-

jące na dom w lecznicy PRIMA-

–VET i w fundacyjnych hoteli-

kach. W sumie w parku pojawiło

się dziesięć psów, które z zawią-

zanymi na szyi różnokolorowymi

chustkami z napisem „adoptuj

mnie” lub „pokochaj mnie” zachę-

cały mieszkańców do przygarnia-

nia bezdomnych, potrzebujących

miłości zwierząt. Psiaki były ide-

alnie grzeczne, dawały się głaskać,

prowadzić na smyczy i budziły

wielką sympatię dorosłych i dzieci.

– Rześka pogoda sprzyjała space-

rom, toteż psiaki z wielką radością

i niestrudzenie przemierzały par-

kowe alejki i trawniki – mówi Mał-

gorzata Białkowska, koordyna-

torka Akcji. Każda osoba, która

adoptuje psa do 15 czerwca,

otrzyma wyprawkę dla swojego

pupila ufundowaną przez firmę

Husse.

Wolontariusze rozdawali za-

chęcające do adopcji ulotki z nu-

merami telefonów dla zaintere-

sowanych przygarnięciem zwie-

rzaka. Osoby zainteresowane od-

syłamy do gminnej strony inter-

netowej www.piaseczno.eu do

zakładki „zwierzaki”.

W ramach Akcji prowadzona

była również zbiórka podpisów

na liście poparcia dla projektu bu-

dowy międzygminnego schroni-

ska dla bezdomnych zwierząt. –

Udało się zebrać kilkaset podpi-

sów – informuje Małgorzata Biał-

kowska, która jest członkinią 

Społecznego Komitetu Budowy

Schroniska dla Zwierząt w powie-

cie piaseczyńskim.

Akcji Adopcyjnej towarzy-

szyły porady specjalisty od ży-

wienia psów. Obecny był także

lekarz weterynarii Piotr Nako-

nieczny, który udzielał bezpłat-

nych porad właścicielom i miło-

śnikom czworonogów.

Piaseczyńską Akcję Adop-

cyjną zorganizowało Stowa-

rzyszenie Tuż Obok oraz Fun-

dacja „Przytul Psa” i gmina Pia-

seczno. Kolejna akcja plano-

wana jest we wrześniu. Zachę-

camy do wsparcia oraz do ad-

opcji zwierząt.

W niedzielę 1 czerwca podczas Pikniku Rodzinnego w Parku Miejskim w Piasecznie

odbyła się Piaseczyńska Akcja Adopcyjna.

Adoptuj zwierzaka

Podczas pikniku promowano ideę budowy międzygminnego
schroniska dla bezdomnych zwierząt                   

Kontynuujemy cykl prezentujący

rodzinom 3+ firmy i instytucje,

które oferują rabaty w ramach pia-

seczyńskiego programu Karty Du-

żej Rodziny. Tym razem prezen-

tujemy wizytówki firm świad-

czących usługi w sferze zdrowia.

Salon Optyczny „Dobrze Wi-

dzisz” s.c., ul. Hoża 41 lok. uż. 12,

00-681 Warszawa, www.face-

b o o k . co m / d o b r z ew i d z i sz ,

optyk@dobrzewidzisz.pl, tel.

888 13 97 12.

Oferta rabatowa:

• bezpłatne badanie wzroku do

okularów,

• 40% rabat na wykonanie oku-

larów korekcyjnych,

• 20% rabat na markowe oprawy

korekcyjne, bezpieczne i indek-

sowe soczewki okularowe, a także

wszystkie soczewki wykraczające

poza zakres magazynowy. (tzw.

receptura)

• 15% na wykonanie okularów pro-

gresywnych i dwuogniskowych.

Apteka Ustanowska mgr Anna

Rygiel, ul. Słowicza 1A, 05-540

Ustanów, www.aptekausta-

nowska.pl, www.facebook.com

/aptekaustanowska, apteka.usta-

nowska@op.pl, tel. 22 790 50 99

• informacje dotyczące realiza-

cji projektuKarty Dużej Ro-

dziny udzielane są na miejscu

Centrum Zdrowia, Przychodnie: 

• ul. Czajewicza 5/7, 05-500 Pia-

seczno, tel. 22 735 00 36; tel. 22 735

00 37; tel. 22 756 91 68, kom. 604

121 560; kom. 604 131 560

• ul. Młynarska 13A/89, 05-500

Piaseczno, tel. 22 715 58 56, kom.

600 285 785

• ul. Pomorska 1, 05-501 Piaseczno,

tel. 22 750 41 70; kom. 600 471 700 

• ul. Słowicza 1A, 05-540 Ustanów

tel. 22 726 00 58

www.centrumzdrowia.com

Oferta rabatowa:

15% zniżka na usługi medyczne

świadczone w Przychodniach.

Salony optyczne "ProOptica"

ul. Wojska Polskiego 28, 05-500

Piaseczno, tel. 22 211 17 14, ul. Pu-

ławska 20, 05-500 Piaseczno, tel.

22 737 23 85, www.prooptica.pl

Oferta rabatowa:

• 15% rabatu na okulary korek-

cyjne i słoneczne wraz z soczew-

kami okularowymi

SensorY CorneR Gabinet terapii

sensorycznej (SI),www.kids-cor-

ner.edu.pl, ul. Albatrosów 12 (w

oficynie), 05-500 Piaseczno, tel.

22 715 72 22, tel. kom. 501 613 206,

biuro@english-empire.pl

Oferta rabatowa: 

• 10% rabatu na aktualnie ofero-

wane usługi oraz na wszystkie

przyszłe usługi.

Gabinet rehabilitacyjno-rekon-

dycyjny Slender&Life, ul. Jana

Pawła II 10 lok. 3, 05-500 Piaseczno,

www.slenderlife-piaseczno.pl, 

ryszarda.bodzon@onet.pl, tel. 516

172 275

Oferta rabatowa:

• 10% rabatu na każdy 10-cio za-

biegowy karnet  obejmujący ćwi-

czenia na łóżkach rekondycyj-

nych Slender-Life. Karnet ważny

jest 30 dni od daty zakupu, 6 dni

w tygodniu;

•10% rabatu na inne aktualne

usługi oraz przyszłe, oferowane

przez gabinet.                                     *

Usługi zdrowotne z rabatem
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Piaseczyńskie Teatralia

Sobótkowe

Tę niezwykłą „mieszankę” przed-

stawień teatralnych, koncertów

muzycznych i obrzędu nocy świę-

tojańskiej organizuje piaseczyń-

skie Centrum Kultury oraz Teatr

Exponad, pracujący pod kie-

runkiem Anny Kolanowskiej. 

7 czerwca wystąpiły zespoły z Pia-

seczna i okolic oraz kobieca for-

macja folkowa Same Suki, dając

przedsmak tego, co będzie nas 

czekało w kolejne soboty.

Druga sobota czerwca
Początek kolejnego dnia te-

atraliów, 14 czerwca, upłynie

pod znakiem piosenki folk-po-

etyckiej w wykonaniu zespołu

Cisza Jak Ta. Zapraszamy na 

rynek do Krainy Łagodności 

w najlepszym wydaniu. Kon-

certy zespołu Cisza Jak Ta pro-

wadzą słuchaczy przez górskie

połoniny, morskie brzegi czy

brukowane ulice miast, opo-

wiadając słowem i dźwiękiem

o miłości – spiritus movens ży-

ciowej wędrówki, we wszyst-

kich jej barwach i odcieniach.

W warstwie tekstowej, poza

pieśniami autorskimi, odnaleźć

można słowa Agnieszki Osiec-

kiej, Bolesława Leśmiana, Jona-

sza Kofty, Edwarda Stachury

czy przepiękne wiersze współ-

czesnej poetki – Wiesławy

Kwinto-Koczan. A wszystko to

prezentowane ze smakiem, pa-

sją i energią, która udziela się

publiczności.

Tuż po koncercie na skwerze

Kisiela wystąpi Klub Sportowy

„Grawitacja”, a Teatry Domino,

Horrorek i Exponad wystawią

sztukę „Koralina” w reżyserii Mo-

niki Iwanow i Anny Kolanowskiej.

Kulminacyjnym punktem

tego dnia będzie spektakl po-

znańskiego Teatru Ósmego

Dnia „Czas matek”, na który za-

praszamy do Parku miejskiego

o godz. 22.30. „Czas matek” jest

prostą opowieścią o losie ko-

biet, których dzieci giną na

frontach. Zarazem jednak to

próba utopijnego protestu, jed-

noczącego kobiety różnych cza-

sów, krajów i kultur, które mają

najświętsze prawo zbuntować

się przeciw bezsensownym

wojnom. Czeczenki i matki ro-

syjskich żołnierzy w Groznym;

matki demonstrujące ze zdję-

ciami swoich synów, ofiar re-

żimu Pinocheta; Palestynki i

Izraelki... i matki z poznań-

skiego Czerwca – symbolicznie

połączone doświadczeniem tej

samej straty – tak recenzowała

sztukę Elżbieta Kalemba-Ka-

sprzak w miesięczniku „Teatr”.

Trzecia sobota czerwca
Ostatni dzień teatraliów, 21

czerwca, rozpocznie się na

miejskim rynku o godz. 20.30

koncertem Orkiestry Św. Miko-

łaja. Zespół ten od lat plasuje się

w czołówce polskich zespołów

folkowych. Rozpoznawalną ce-

chą kapeli jest akustyczne

brzmienie i używanie manier

wokalnych, m.in. białego śpie-

wu. W swoich aranżacjach

grupa stosuje instrumenty

strunowe: dutar i cymbały,

smyczkowe – mazanki, skandy-

nawską nyckelharphę i cała

gamę tradycyjnych instrumen-

tów dętych. To one w dużej

mierze tworzą specyficzny 

i niepowtarzalny koloryt brzmie-

nia zespołu, nadając mu mi-

styczną aurę. Orkiestra jako

jedna z pierwszych kapel wpro-

wadziła do repertuaru muzykę

inspirowaną słowiańskim folk-

lorem muzycznym, przede

wszystkim polskim, łemkow-

skim i huculskim, i tym inspi-

racjom pozostała wierna do

dziś.

Dzień zakończy obrzęd

nocy świętojańskiej w Parku

Miejskim.

*

Za nami pierwsza odsłona tegorocznych Teatraliów. Zapraszamy

na dwie kolejne soboty 14 i 21 czerwca pełne teatralnej magii.

sobota, 14 czerwca 2014 r. 

godz. 20.30 – koncert zespołu Cisza Jak Ta
scena plenerowa na rynku (pl. Piłsudskiego) 
godz. 21.30 – skwer Kisiela – Pokaz Klubu Sportowego „Gra-
witacja” – teatry: Domino, Horrorek, Exponad z Piaseczna
ze spektaklem „Koralina” w reżyserii Moniki Iwanow i Anny
Kolanowskiej
godz. 22.30 – Teatr Ósmego Dnia z Poznania – widowisko
plenerowe „Czas matek” w Parku Miejskim w Piasecznie

sobota, 21 czerwca 2014 r. 

godz. 20.30 – koncert zespołu Orkiestra Świętego Mikołaja
scena plenerowa na rynku (pl. Piłsudskiego)
godz. 21.30 – obrzęd nocy świętojańskiej w Parku Miejskim
w Piasecznie

Program 
Teatraliów 

Poznański Teatr Ósmego Dnia ze spektaklem „Czas matek”                              Foto Przemysław Graf

31 maja w Szkole Marzeń przy ul. Zielonej w Piasecznie
odbyła się uroczystość 20-lecia teatrów Projekt 72 
i Zgraja z Zielonej

Teatry od początku swego istnienia związane są z działaniami
Centrum Kultury w Piasecznie. Współtworzyły Piaseczyńskie Te-
atralia Sobótkowe, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Baj-
kową Niedzielę i wiele innych wydarzeń. Zdobywały laury na fe-
stiwalach, przynosząc chlubę szkole i miastu.

Wieczór jubileuszowy był pełen wzruszeń i wspomnień.
Dzieci zagrały brawurowo premierowy spektakl „Śpiąca kró-
lewna”. Absolwenci z łezką w oku wspominali dawne czasy 
i opowiadali, jak teatr wciąż żyje i procentuje w ich życiu co-
dziennym i w pracy. Władze gminy Piaseczno oraz Centrum Kul-
tury złożyły życzenia, gratulacje i obsypały teatry prezentami.

Dziękuję patronom medialnym, burmistrzowi Piaseczna oraz
Centrum Kultury za pomoc w organizacji i patronat nad imprezą.
Dziękuję właścicielce szkoły Marii Moykowskiej i jej córce za
dwadzieścia lat troski o sztukę i wielki wkład w organizację jubi-
leuszu. Dziękuję też firmie Multi Production i Kawiarni Fryderyk.
Słowa podziękowania kieruję również do rodziców aktorów za
ich trud codzienny i pomoc w tym wyjątkowym dniu.

Wzruszony instruktor - Anna Kolanowska

20-lecie teatrów

Zlot każdego rodzaju pozytyw-

nie zakręconych, w tym również

miłośników starych pojazdów, to

przede wszystkim spotkanie

środowiskowe i wymiana do-

świadczeń. Służyć ma również

bliższemu poznaniu się ludzi od-

danych tej pasji, którzy od święta

mijają się w swych ulubieńcach

na ulicy. 

– Nikt nie rodzi się miłośni-

kiem starej motoryzacji, ale staje

się nim dzięki marzeniom. Sam

wiele lat temu ukręcałem sobie

głowę na widok „staroci”. Zazdro-

ściłem i podziwiałem ludzi, którzy

swój czas i energię poświęcają

utrwaleniu przemijającego piękna

– mówi Jarek Talarowski, organi-

zator zlotu. – Dopiero kilka lat

temu przekonałem się, że aby sa-

memu w tym uczestniczyć, nie

trzeba wydawać setek tysięcy zło-

tych. Ale frajda jazdy i uśmiechy

innych na drodze są bezcenne –

dodaje. Dlatego nadrzędnym ce-

lem tego zlotu i wszystkich kolej-

nych, które planujemy robić co-

rocznie, jest przybliżenie innym

tej radości i pozyskanie nowych

pasjonatów. 

1. Autorenovator Day pomy-

ślany jest jako radosne święto ro-

dzinne, na którym wszyscy – za-

równo uczestnicy jak i pu-

bliczność – mile spędzą czas.

Dla uczestników ważnym

będzie zapewne Konkurs Elegan-

cji ich pojazdów. Dla zwycięzców

przygotowano niepowtarzalne

nagrody zrobione specjalnie na tę

okazję przez zaprzyjaźnionych

kowali artystycznych. Jurorem-

Konkursu będzie publiczność, 

a wśród osób, które oddadzą swój

głos, rozlosowane zostaną cie-

kawe nagrody.

Punktem kulminacyjnym bę-

dzie Parada Pojazdów. Również

tutaj mamy niespodziankę dla pu-

bliczności. Każdy może wylicyto-

wać miejsce w wybranym przez

siebie pojeździe i uczestniczyć 

w paradzie. Wszystkie pieniądze

uzyskane z tej licytacji zostaną

przeznaczone na wsparcie Funda-

cji dla Patrycji.

Planowane  jest wiele in-

nych atrakcji. Będą symulatory

zderzenia czołowego i dachowa-

nia, alkogogle, akcja straży po-

żarnej wycinania poszkodowa-

nego z samochodu, znakowanie

rowerów przez Straż Miejską

oraz stanowiska sponsorów 

i wystawców. Na pewno dużą

atrakcją będzie grający ze sceny,

angielskiego piętrusa – zespół di-

xielandowy. Bez trudu zasma-

kują Państwo w znakomitym je-

dzeniu i zimnych napojach.

Impreza objęta jest honoro-

wym patronatem Burmistrza

Miasta i Gminy Piaseczno.

10.00 – 12.00Rejestracja pojazdów 

10.30 Otwarcie stoisk 

12.00 Oficjalne otwarcie zlotu 

12.30 – 14.30 Konkurs elegancji

13.00 Akcja straży pożarnej 

13.00 – 14.00 i 14.45 – 15.30 Licyta-

cja miejsc

15.45 – 16.30 Parada 

17.00 Ogłoszenie wyników kon-

kursów 

18.00 Oficjalne zakończenie zlotu. 

*

28 czerwca na parkingu w centrum Piaseczna odbędzie się Zlot Starych Pojazdów.  

Autorenovator Day

Na pikniku zobaczymy wiele ciekawych zabytkowych 
pojazdów Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA



Wakacje w Piasecznie rozpoczną

się w klubowych rytmach. W pią-

tek 28 czerwca na rynku od go-

dziny 16.00 zagra siedmioro 

DJ-ów, którzy mają dużo do za-

oferowania i będą chcieli poka-

zać z całych sił, na co ich stać. 

– Równo rok temu miał miejsce

pierwszy Housepital Festival. Te-

raz powiększamy skalę całości 

i dzięki wsparciu gminy Pia-

seczno organizujemy to wyda-

rzenie, z gwiazdami sceny 

muzyki elektronicznej, dla miesz-

kańców Piaseczna zupełnie za

darmo – informuje Martin Rosa,

organizator eventu. Na scenie za-

prezentują się Levito, Martin

Rosa, Cast Away, DJ Sick & DJ

Rico, DJ MiChALoS & DJ Alexis

oraz Slim, a gwiazdą wieczoru bę-

dzie polski duet producentów

muzyki klubowej Wet Fingers.

Duet tworzą DJ Adamus oraz

Mafia Mike, którzy rozpoczęli

współpracę w celu rewitalizacji

polskiej muzyki. Sięgają do pol-

skich przebojów z lat osiemdzie-

siątych XX wieku.

DJ Adamus znany jest już od

kilku lat na rodzimej scenie klu-

bowej. Współpracował z czo-

łówką polskich artystów, m.in. 

z zespołami Futro i Myslovitz,

oraz występował ze światowymi

sławami, takimi jak Carl Cox czy

Timo Maas. Mafia Mike ma na

koncie wspólne projekty z Noviką

i Mr. Hidem oraz występy z ta-

kimi artystami jak Steve Angello

(najbardziej ceniony producent

french house’u) i Olav Basoski.

Pierwszy utwór Wet Fingers,

„Nu Limit”, oparty został na sam-

plu piosenki „Bez ograniczeń” ze-

społu Kombi. Kolejnym klubo-

wym przebojem Wet Fingers był

singiel „Hi-Fi Superstar”, oparty

na samplach piosenki „Hi-Fi”

grupy Banda i Wanda.

Piaseczyńska KULTURA

Wybrane zostały filmy, które będą zaprezentowane
podczas piaseczyńskiego kina plenerowego.

Biuro Promocji i Informacji na wniosek Młodzieżowej
Rady Gminy przygotowuje wakacyjną akcję kina ple-
nerowego. Profesjonalne pokazy „pod chmurką” będą
się odbywać każdego piątkowego wieczoru, począwszy
od 4 lipca, aż do 29 sierpnia, z wyłączeniem święta 15
sierpnia. Zaplanowanych jest 8 projekcji. Jeśli prognozy
pogody nie będą sprzyjające, część pokazów może zo-
stać przeniesiona na wrzesień.

Ze względu na ograniczone możliwości pozyskania
praw licencji filmów do otwartych, niekomercyjnych
pokazów plenerowych, przy współpracy z młodzieżą
wyselekcjonowana została lista 30 tytułów, spośród
których w formie głosowania internetowego wybra-
nych zostało 8, które zaprezentowane będą w Piasecz-
nie. – Poprosiliśmy członków Młodzieżowej Rady o przy-
gotowanie propozycji tytułów filmów, musieliśmy
odrzucić nowości kinowe, gdyż niemożliwe jest pozy-
skanie na nie licencji do kina plenerowego, zrezygno-
waliśmy też z filmów, które trwają ponad 2 godziny,
gdyż seanse kończyłyby się zbyt późno – mówi Łukasz
Wyleziński, kierownik Biura Promocji i Informacji.

Wyniki ankiety dostępne są na stronie www.mrg.
piaseczno.eu. Najwięcej, bo aż 114 głosów otrzymała
francuska komedia „Nietykalni”.

Filmy, które pokazane zostaną w Piasecznie:
• „Nietykalni” 
• „Sherlock Holmes” 
• „Atlas Chmur” 
• „Chce się żyć” 
• „Życie Pi”
• „Chłopiec w pasiastej piżamie”
• „Diabeł ubiera się u Prady”
• „Uprowadzona”

Terminy konkretnych projekcji oraz zajawki filmów
będą publikowane na stronie www.mrg.piaseczno.eu
oraz na Facebooku Młodzieżowej Rady Gminy, a także
na facebook.com/GminaPiaseczno.

Wakacyjne kino 

plenerowe

Wcześniej od godz. 16.00 jako

suporty zagrają: Kolorofonia,

Vecordia, V8, Quqa. Wolpreza to

koncert plenerowy w podzięko-

waniu wolontariuszom, organi-

zowany przez Stowarzyszenie

Dobra Wola. W zeszłym roku

gwiazdą była Luxtorpeda, która

do parku przyciągnęła tłumy

mieszkańców.

W trakcie imprezy prowa-

dzona będzie loteria fantowa, 

w której każdy los wygrywa, 

a dochód przeznaczony będzie na

działania dobroczynne Stowarzy-

szenia. Odbędzie się też na scenie

wręczenie zasłużonym wolonta-

riuszom i przyjaciołom statuetek

„Anioły Dobrej Woli”. Patronat

nad Wolprezą objęli m.in.: Mini-

ster Pracy i Polityki Społecznej,

Wojewoda Mazowiecki, Kura-

tor Mazowiecki, Starosta Piase-

czyński oraz Burmistrz Miasta

i Gminy Piaseczno.

Kult powstał na początku

1982 roku, jego założycielem i li-

derem jest Kazik Staszewski. Ze-

spół zasłynął atmosferą two-

rzoną na koncertach oraz nie-

konwencjonalnym przesła-

niem piosenek. W 1986 r. nagrali

pierwszą, utrzymaną w punko-

wym klimacie płytę „Kult”. 

W 1998 r. Kult wydał płytę z tek-

stami Stanisława Staszewskie-

go, ojca Kazika, trafił nią w gusta

wszystkich pokoleń, i zyskał

ogólnopolską sławę. W 2010

roku zarejestrowany został

przez MTV w Och–Teatrze, je-

den z najlepszych polskich roc-

kowych koncertów akustycz-

nych „MTV Unplugged”. Do dziś

na koncie zespołu jest 14 płyt.

Ostatnia – „Prosto” – ukazała się

w maju 2013 r. szybko zyskując

status złotej płyty. Staszewski

jest laureatem wielu prestiżo-

wych nagród, m.in. Paszportu

„Polityki”. Znany jest z tego, że

nie odbiera nagród muzycznych,

których w swojej karierze

otrzymał dziesiątki.                     *

Wielka gwiazda polskiego rocka, Kazik

Staszewski, zagra w Parku Miejskim 

w piątek 27 czerwca o godz. 19.30.

Wet Fingers czyli DJ Adamus i Mafia Mike rozkręcą imprezę na
piaseczyńskim rynku                        Foto facebook.com/wetfingers

Kult na Wolprezie

Gwiazdą drugiej edycji festiwalu muzyki house na rynku w Piasecznie będzie duet

DJ Adamus i Mafia Mike, czyli Wet Fingers.

Housepital Festival

Kazik Staszewski - kultowa postać polskiego punk rocka
Foto Rafał Nowakowski/kult.art.pl

W piątek 11 lipca o godz. 20.00

zapraszamy wszystkich, któ-

rzy lubią dobrą muzykę o bo-

gatej instrumentalistyce, na

piaseczyński rynek. W przed-

dzień konstancińskiego festi-

walu zagra dla mieszkań-

ców Piaseczna doskonała gru-

pa z Iwonicza-Zdroju, grająca

jazz tradycyjny.

Iwo Dixie Jazz Band wy-

konuje muzykę jazzową, głów-

nie typu dixieland. Tworzą go

muzycy z dużym doświad-

czeniem estradowym, któ-

rym wykonywanie tego ga-

tunku sprawia nieukrywaną

radość. Zespół jest zdobywcą

prestiżowej Złotej Tarki 2012

podczas 42. Międzynarodo-

wego Festiwalu Jazzu Trady-

cyjnego w Iławie, a jest to naj-

większy tego typu festiwal 

w Polsce.

Piaseczno – rynek
piątek 11 lipca, godz. 20.00

– Iwo Dixi Jazz Band – Iwonicz-

Zdrój

Konstancin Jeziorna
- park zdrojowy
sobota 12 lipca, godz. 15.00

– Rondo Jazzman – Konstancin -

-Jeziorna

– Iwo Dixi Jazz Band – Iwonicz-

-Zdrój

– Dixi Tigers Band – Wrocław

– Old Time Memory Jazzband

– Jena/Niemcy

niedziela 13 lipca, godz. 15.00

– Old Timers – Warszawa

– Blues Fellows – Warszawa

– Enerjazzer – Gliwice

– Leliwa Dixi – Tarnów.

*

Miłośnicy jazzu tradycyjnego z niecierpliwością czekają na

drugą edycję Festiwalu im. Louisa Armstronga, który odbę-

dzie się 12 i 13 lipca w Konstancinie. Dzień wcześniej na rynku

w Piasecznie zagra główna gwiazda tego festiwalu.

Prawdziwe święto jazzu
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