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Sesja Rady Miejskiej

Referendum

odbędzie się 23 września
2015 r. o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

6 września odbędzie się ogólnopolskie
referendum. Lokale wyborcze czynne
będą w godz. 6.00–22.00. Pytania,
które będą zadane podczas referendum oraz informacje o obwodach
głosowania i adresach lokali wyborczych umieściliśmy na stronach 8 i 9.
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Ulgi dla Rodzin 4+
Decyzją Rady Miejskiej dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych mogą
ubiegać się o zwrot 50% kwoty biletu
str. 6
okresowego na komunikację.

MÓJ BEZPIECZNY DOM
porady dla osób zainteresowanych zakupem działki budowlanej lub domu w
Piasecznie w siedmiu podstawowych
str. 6
krokach.

Mural na skate parku
Na nowym budynku gospodarczo-socjalnym przy piaseczyńskim skate parku powstało nietuzinkowe dzieło „Swanskiego”.

Natalia Przybysz
pożegna wakacje
Gwiazdą koncertu na zakończenie wakacji, który odbędzie się już 28 sierpnia na rynku miejskim, będzie Natalia
Przybysz z zespołem.
*str. 12

Wielkie
otwarcia
w oświacie
Wrzesień to dla uczniów początek
roku szkolnego, a dla gminy termin
oddania do użytku nowych inwestycji, które poprawią komfort nauczania naszych dzieci.
– Przyzwyczailiśmy się już, że nasza dynamicznie rozwijająca się
gmina to ciągły plac budowy.
Wraz z przyrostem liczby mieszkańców, w ślad za wciąż powstającymi nowymi osiedlami i domami następuje modernizacja
i rozbudowa gminnych placówek
oświatowych. Rozbudowę zaplecza i poszukiwanie nowych rozwiązań wymuszają też nowe regulacje prawne, m.in. obniżenie
wieku szkolnego. Jest to obecnie
bez wątpienia najkosztowniejsze
zadanie i największe wyzwanie
naszego samorządu. Trudno odszukać w Polsce gminę podobnej
wielkości co Piaseczno, gdzie praktycznie co roku są oddawane do
użytku tak wielkie inwestycje

oświatowe – mówi burmistrz
Zdzisław Lis.
Nowe obiekty
We wrześniu naukę w nowych
budynkach rozpoczną uczniowie
z Józefosławia, Zalesia Górnego
i Piaseczna. W przypadku dwóch
pierwszych szkół mieliśmy do czynienia z rozbudową powiększającą
te obiekty o ponad połowę. W Zalesiu Górnym powstało nowe skrzydło szkoły wraz z salą sportową.
Przeniosła się tam szkoła podstawowa, a do jej dotychczasowego, wyremontowanego budynku
wprowadziło się gimnazjum, tworząc razem nowy Zespół Szkół w Zalesiu Górnym. Nowe skrzydło
szkoły wraz z halą sportową powstało też przy Zespole Szkół w Jó-

zefosławiu, która to placówka powiększyła swoją powierzchnię o ponad 63 proc. Także najmłodsze
klasy Szkoły Podstawowej nr 5 rozpoczną naukę w nowym miejscu do czasu wybudowania nowej
szkoły w centrum miasta gmina wynajęła dla nich budynek o pow. 1200
m kw. przy ul. Orężnej.
Z kolei Szkoła Podstawowa Nr 1
w Piasecznie zyskała nowe boisko
wielofunkcyjne o innowacyjnej
nawierzchni modułowej, polipropylenowej. To nowa technologia,
bardzo trwała, łatwa w utrzymaniu, o dobrej amortyzacji i przyczepności, z długą gwarancją producenta. Obok wykonana została
też nowa nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej.

Prace nad kolejnymi
inwestycjami
Właśnie rozpoczęła się rozbudowa
szkoły w Jazgarzewie, która zakończyć
ma się w sierpniu 2016 r. Wkrótce zacznie się też rozbudowa szkoły w Zalesiu Dolnym, dla której są już gotowe
projekty i pozwolenie na budowę,
a obecnie trwa procedura przetargowa.
Przed nami także najbardziej spektakularna inwestycja ostatnich lat, czyli
budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego.Wprzypadku tej inwestycji
również gotowe jest już pozwolenie na
budowę, a obecnie przygotowywany
jest przetarg na wykonanie projektu
wykonawczego.
Trwa też wymiana parkietu
w hali sportowej przy SP Nr 5.
Dokończenie str. 4 i 5

str. 7

Lato w Mieście
Podsumowanie akcji wakacyjnej, w której gmina wraz ze szkołami zapewniła
różnorodne atrakcje skierowane do
str. 9
dzieci i młodzieży.

Festiwal Piosenki
Dołującej

Fanów twórczości ponurej zapraszamy na
Festiwal Piosenki Dołującej już 5 września
w Uroczysku Zimne Doły w Lasach Chojnowskich.
str. 12

Profesjonalna bieżnia
W piątek 11 września nastąpi uroczyste
otwarcie bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim.
Uruchomienie bieżni odbędzie się na sportowo. Oprócz
zawodów biegowych medalistów gminnych mistrzostw
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zobaczymy także sztafetę z udziałem
samorządowców, pracowników GOSiR i zawodników Stowarzyszenia „Kondycja”. Sprawdzą oni osobiście możliwości
bieżni, posiadającej sześć torów do biegów długo- i średniodystansowych oraz osiem
torów do biegów sprinterskich.
W programie, obok atrakcji biegowych znalazły się też
prezentacje taneczne KS Grawitacja oraz pokazy walk KS
X-Fight.

Bieżnia jest przystosowana do użytkowania w butach
z krótkimi kolcami, a jej nawierzchnia ma uzyskać certyfikat IAAF Class 1 Polskiego
Związku Lekkoatletycznego, który wymagany jest przy organizacji imprez rangi Mistrzostw
Polski.
– W Warszawie i okolicach
nie ma obiektu tej klasy, więc
jestem przekonany, że PZLA będzie zainteresowany organizowaniem u nas zawodów wysokiej rangi – mówi Marek Frącz,
dyrektor GOSiR Piaseczno.
Impreza sportowa z okazji
oddania do użytku bieżni rozpocznie się o godz. 11.00 na stadionie przy ul. 1 Maja 16.
Czytaj str. 7

Piaseczyńska bieżnia to najnowocześniejszy tego typu obiekt w okolicach
Warszawy
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej w Piasecznie

Nowy dyrektor biblioteki

SESJA 10

Z Łukaszem Krzysztofem Załęskim, nowym dyrektorem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, rozmawiała Małgorzata Idaczek.

1 lipca 2015 r.

Sesja rozpoczęła się od powitania mł. insp. Roberta Kokoszki,
nowo powołanego Komendanta KPP w Piasecznie. Następnie
uhonorowano dwie pary świętujące jubileusz 60-lecia pożycia
małżeńskiego: Państwa Krystynę i Michała Gralińskich oraz Państwa Hannę i Stanisława Obrębskich. Nagrodzeni zostali też zawodnicy KS Hubertus: Michał i Dorota Matysiak oraz Adam
Szolc – medaliści Mistrzostw Polski Młodzików oraz Juniorów
Młodszych w badmintonie.
Następnie radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji, a sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił przewodniczący Rady Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu wniosków i interpelacji skarbnik zapoznała radnych z sytuacją ﬁnansową gminy.
Zmiany budżetowe
Radni wprowadzili następujące zmiany w budżecie na 2015 rok:
– o 23 600,00 zł zwiększono wydatki na utylizację eternitu;
– kwotę 3 690,00 zł przeznaczono na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem prac remontowych w Gimnazjum Nr 2,
kwota 18 500,00 ma być wydana na zakup miksera uniwersalnego
do stołówki szkolnej w SP Nr 1., kwotę 96 365,00 zł przeznaczono
na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;
– w związku z przeniesieniem od 1 lipca 2015 r. trzech pracowników ZEAS do pracy w Urzędzie Miasta na stanowiskach ds.
oświaty przesunięto kwotę w wysokości 103 989,00 na odpowiedni
paragraf wynagrodzeń;
– wprowadzono zmiany w funduszu sołeckim Gołkowa oraz
Głoskowa Wsi;
– zmniejszono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 873 tys. zł, tym samym zmniejszając zadłużenie gminy w roku 2015;
– o 500 tys. zł zwiększono wydatki na rewitalizację Parku Miejskiego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej;
– zwiększono wydatki inwestycyjne o 213 520,00 zł na wniosek
Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego;
– przesunięto 7 tys. zł na zakup zestawu komputerowego do
Gminnego Punktu Konsultacyjnego;
– przesunięto 225 tys. zł na realizację koncepcji układu komunikacyjnego dróg dojazdowych do Węzła Antoninów;
– 50 tys. zł zaoszczędzone na budowie OSP Piaseczno przeznaczono na modernizację boiska w SP Nr 1;
– 21 tys. zł zaoszczędzone na rewitalizacji dworca PKP przesunięto
na inwentaryzację budowlaną terenu kolejki wąskotorowej;
– 491 420,00 zł ma zostać wykorzystane na rozbudowę szkoły
w Zalesiu Górnym.
Rada wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Piaseczno na lata 2015–2025.
Zagospodarowanie przestrzenne
Radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Bobrowca, a także części miasta Piaseczna. Radni uchwalili zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
Jastrzębia, jak również części miasta Piaseczno.
Nadano nazwę Instytutowa ulicy położonej we wsi Żabieniec,
a nazwę Daliowa ulicy w Chylicach.
Nieruchomości
Rada zgodziła się na wydzierżawienie: części działki położonej
w Piasecznie przy ul. Wojska Polskiego pod teren zieleni oraz
części działki u zbiegu ulic Energetycznej i Puławskiej pod nośnik
reklamowy. Radni zgodzili się na nabycie prawa własności nieruchomości w Głoskowie, z przeznaczeniem pod drogę.
Rodziny wielodzietne
Zmieniono program wspiercia dla rodzin wielodzietne wprowadzając 50% zniżki na bilety ulgowe imienne (30- i 90-dniowe)
na przejazdy komunikacją publiczną dla dzieci z Rodzin 4+ będących na wspólnym utrzymaniu, w wieku do 18 roku życia lub do
ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki.
Pozostałe
Zmieniono uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne niż gmina Piaseczno osoby prawne lub ﬁzyczne. Ustalono ryczałtową stawkę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku
letniskowego lub innej nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej. Radni podjęli uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds.
zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016–2019.
Ustanowiono też pomnik przyrody (dąb szypułkowy) w Głoskowie
Letnisku przy ul. Klonowej. Rada upoważniła burmistrza Piaseczna
do udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego
w formie przekazania projektów budowlanych i wykonawczych
skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec w Woli Gołkowskiej oraz
projektu mapy podziałowej o łącznej wartości 60 270,00 zł.
Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały dostępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.

We wrześniu dyrektor biblioteki zaprasza mieszkańców na
Narodowe Czytanie
Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA
M: Właśnie objął Pan stanowisko dyrektora Biblioteki
Publicznej w Piasecznie. Gratuluję. Skąd dowiedział się
Pan o konkursie i co skłoniło
Pana do ubiegania się o to
stanowisko?
Dyr.:Z biblioteką piaseczyńską byłem już związany parę lat temu.
W 2011 r. byłem jej pracownikiem
odpowiedzialnym za komputeryzację, czyli tworzenie bazy komputerowej zasobów. Później dostałem możliwość objęcia funkcji
instruktora ds. bibliotek w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Piasecznie. Instruktor to osoba, której
rolą jest wspieranie bibliotekarzy
w ich codziennej pracy. Szkolenie,
proponowanie wprowadzania nowych form pracy. Jednocześnie byłem pracownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli,
a także mam na swoim koncie
współpracę ze wszystkimi bibliotekami z terenu powiatu piaseczyńskiego. Tak więc moja obecność wokół Piaseczna jest już dosyć
długa. Ostatnie ponad dwa lata pełniłem funkcję dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Mszczonowie, gdzie udało mi się w tym czasie dosyć mocno zmienić oblicze
tamtej placówki. Stwierdziłem, że
chętnie bym moje doświadczenie
wykorzystał w większej instytucji.
Dostałem informację, że pani Magdalena Wolak-Gawrych została
wybrana na dyrektora Centrum
Kultury. Wtedy już śledziłem informacje, czy w bibliotece będzie
konkurs na dyrektora. Lubię wyzwania, a biblioteka piaseczyńska
jest dużym wyzwaniem.
M: Jakie na gorąco ma Pan
spostrzeżenia odnośnie do
funkcjonowania biblioteki?
Czy planuje Pan wprowadzenie dużych zmian?
Dyr.: Mam wizję biblioteki, którą
chciałbym realizować. Każda wizja
niesie za sobą zmiany, dla jednych

są one małe, dla innych ogromne.
Mogą wywoływać zdziwienie,
czasem wiążą się z koniecznością
odnalezienia się w nowej sytuacji.
Zdaję sobie sprawę, że zarówno ja,
zespół biblioteki, jak i użytkownicy musimy znaleźć ze sobą
wspólny język. Będę dążył do tego,
aby nasze biblioteki na terenie
miasta i gminy nie ustępowały
w żaden sposób, pod wieloma
względami, bibliotekom warszawskim czy placówkom m.in. w gminie Lesznowola. Współczesna
biblioteka to już nie tylko wypożyczalnia książek z lekcjami bibliotecznymi, lecz miejsce dla społeczności. Przestrzeń, gdzie warto być.
Usiąść, przejrzeć prasę, skorzystać
z Internetu, mieć kontakt z innymi ludźmi. Biblioteka XXI wieku
to miejsce społeczne dla społeczności lokalnej. Ważne jest to, aby
było to miejsce przyjazne, ciekawie zorganizowane, z możliwością stworzenia stref dla różnych
odbiorców. Chcę, żeby biblioteka
realizowała ideę „Spotkań na KAWIE”, gdzie K to kultura, A – animacja, W – wiedza i współpraca,
I – informacja, a E – edukacja.
M: Zauważyłam, że biblioteka
coraz częściej organizuje
różne eventy, wchodzi w interakcje z mieszkańcami. Czy
taki trend chciałby Pan utrzymać? Jakie pomysły ma Pan
na popularyzację czytelnictwa wśród mieszkańców?
Dyr.: Żyjemy dynamicznie,
szybko. Często brakuje nam
czasu na siebie. W tym wszystkim biblioteka też musi się odnaleźć. Gmina Piaseczno jest
największą gminą łączącą obszary miasta i tereny wiejskie.
Chcemy przypominać mieszkańcom o naszych działaniach,
inicjatywach i promować naszą
działalność. Chcemy wychodzić
poza mury naszych placówek.
Już we wrześniu zapraszamy

mieszkańców na Narodowe Czytanie – akcję zainaugurowaną
przez Prezydenta RP. W tym
roku będziemy czytać fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa.
Impreza odbędzie się w pierwszy weekend września w ogrodzie naszej placówki w Zalesiu
Górnym. Takich działań będzie
zdecydowanie więcej. Biblioteka piaseczyńska realizuje już
kilka projektów z organizacjami
pozarządowymi. Zostaliśmy zaproszeni także do współpracy
w ramach partnerstwa z biznesem lokalnym, gdzie każdy
mieszkaniec Piaseczna będzie
miał możliwość stać się lektorem i utrwalić swój głos, czytając fragmenty klasyki polskiej.
O naszych działaniach będziemy na bieżąco informować na
naszej stronie internetowej,
proﬁlu na Facebooku, a także na
stronie gminy Piaseczno.
M: Biblioteka Publiczna w Piasecznie to nie tylko budynek
przy ul. Kościuszki 49, ale także
10 ﬁlii na terenie całej gminy.
Czy zamierza Pan wzmocnić
te placówki i zasięg biblioteki
w gminie?
Dyr.: Marzeniem każdego dyrektora biblioteki jest, aby jego placówka jak najlepiej służyła mieszkańcom. Piaseczno dysponuje
dosyć dobrze zorganizowaną bazą
placówek. Mamy trzy placówki w
mieście w domu kultury przy Kościuszki, na osiedlu, obok Szkoły
Podstawowej Nr 5, w Zalesiu Dolnym w budynku Krauzówki. Poza
miastem nasi mieszkańcy mogą
korzystać z placówek w Chojnowie w budynku OSP, w Bogatkach
też w budynku OSP, w Józefosławiu w budynku przy ulicy Uroczej, w Złotokłosie w budynku
OSP, w Zalesiu Górnym przy ulicy
Wiekowej Sosny i w Głoskowie
w budynku obok przedszkola.
Obecnie kończy się remont pomieszczeń OSP w Jazgarzewie,
gdzie już niedługo powróci działalność tamtejszej ﬁlii. Zależy mi,
aby nasze placówki unowocześnić

Łukasz Krzysztof Załęski (rocznik 1985) – od 1999 r. związany
z bibliotekarstwem, początkowo jako wolontariusz w Książnicy
Płockiej, potem jako pracownik bibliotek naukowych w Warszawie
i od 2009 r. z powrotem w bibliotekach publicznych (Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Piasecznie). Sporą część swojej pracy zawodowej poświęcił komputeryzacji bibliotek (do tej pory wspomógł 15 bibliotek z okolic
Warszawy przy automatyzacji procesów bibliotecznych). Między
2013 a 2015 r. pełnił funkcję dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Mszczonowie, a od połowy lipca 2015 r. jest dyrektorem Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. Poza udzielaniem się zawodowo, w miarę wolnego czasu podróżuje, spędza czas ze znajomymi i lubi chodzić do teatru.

Złoty Krzyż Zasługi
Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia za
wyjątkowe osiągnięcia wychowawcze i zaangażowanie społeczne.
W uznaniu wielkiej dobroci serca,
mądrości i oﬁarności włożonych
w trud wychowania dzieci w rodzinie opartej na wspólnych wartościach moralnych – zaufaniu,
współpracy i szacunku dla drugiego człowieka, 13 rodzin z całej
Polski odznaczonych zostało Złotym Krzyżem Zasługi.

Wśród odznaczonych, na
wniosek MGOPS w Piasecznie,
była Monika Ebert mieszkanka
Zalesia Górnego. Wspólnie z mężem Jackiem wychowali siedmioro dzieci, realizują się zawodowo i aktywnie uczestniczą
w życiu społeczności, nie tylko
swojej miejscowości, ale i całej

zarówno poprzez wymianę sprzętu komputerowego, jak i stworzenie nowoczesnych miejsc dla mieszańców. W 2015 r. rozpoczęła się
realizacja Narodowego Progra-mu
Czytelnictwa, w którym są zapisane środki także na remonty
i modernizacje placówek bibliotecznych. Jest to ogromna możliwość pozyskania środków, aby
biblioteki w Piasecznie były przyjaznymi miejscami, dobrze wyposażonymi, aby każdy mógł tam
znaleźć miejsce dla siebie.
M: Przed piaseczyńską biblioteką stoi nowe wyzwanie,
przenosiny do Centrum Multimedialnego, które zostanie
wybudowane wraz ze szkołą
przy Jana Pawła II. Pojawią się
nowe możliwości i funkcje,
które biblioteka może pełnić.
Jak Pan widzi funkcjonowanie
biblioteki w nowym miejscu?
Dyr.: Nowe warunki rodzą nowe
możliwości. Mam ogromną nadzieję, że dzięki przeprowadzce
uda nam się rozszerzyć naszą działalność o ofertę większej ilości spotkań dla mieszkańców, ale także,
że nasze warunki lokalowe znacznie się poprawią. To także możliwość, aby biblioteka weszła
w nowe obszary działań. Już dziś
biblioteki w różnych częściach
kraju w ramach swojej oferty oferują dla młodych zajęcia m.in. z nauki kodowania, form spędzania
czasu wolnego. W nowej placówce
na pewno będziemy mogli rozwinąć skrzydła, a do tego czasu
w miarę naszych możliwości będziemy próbować budować ofertę
działań i spotkań. W chwili obecnej priorytetowe jest dla mnie zakończenie procesu komputeryzacji biblioteki, wdrożenie elektronicznej obsługi czytelnika i uruchomienie katalogu elektronicznego
na stronie internetowej. Następnie będziemy chcieli dopasować
nasze godziny otwarcia do potrzeb. Chcemy być dostępni dla jak
największej liczby odbiorców.
M: Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.

gminy. Wielopokoleniowa Rodzina Państwa Ebertów to liczne
grono ludzi pełnych pasji, szerokich horyzontów myślowych, realizujących własne marzenia i zamierzenia, a jednocześnie nakierowanych na potrzeby innych ludzi, angażujących się w działania
na rzecz wspólnoty lokalnej.
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aktualności

Sprawozdanie z pracy burmistrza
od 10 czerwca do 1 lipca 2015 r.
• prace remontowe bieżni
lekkoatletycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piasecznie.

Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw
i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali się od 10 czerwca
do 1 lipca 2015 r.
Burmistrz ogłosił
przetargi na:
• prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Piasecznie;
• modernizację ul. Morcinka
i remont ul. Gałczyńskiego –
nakładka asfaltowa oraz remont ul. Zielnej – nakładka asfaltowa lub kostka wraz z przykanalikami;
• roboty remontowe w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu;
• roboty modernizacyjne stołówki i korytarza w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piasecznie;
• konserwację oświetlenia ulic,
placów i dróg publicznych na
terenie gminy Piaseczno;
•prace modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5;
• modernizację boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Piasecznie;
• zakup, dostawę oraz montaż
mebli i wyposażenia dla Szkoły
Podstawowej w Zalesiu Górnym;
• wykonanie dwóch boisk
sportowych w parku przy ul.
Ogrodowej w Józefosławiu;

Burmistrz zatwierdził
przetargi na:
•konserwację rowów odwodnieniowych i eksploatację studzienek, kanałów, wpustów
ulicznych na terenie gminy
Piaseczno; wykonawca: Część
I – Firma HYDRODOM, za cenę
137 259,39 zł brutto; Część II –
MELKON, za cenę 265 950,35 zł;
• zakup, dostawę i montaż
mebli oraz wyposażenia dla
dobudowanej części ZSP
w Józefosławiu; wykonawca:
Firma IMPEX TRADE Sp. z o.o.,
za cenę 874 468,01 zł;
• usuwanie awarii sieci drenarskiej i odwodnieniowej na
terenie gminy Piaseczno; wykonawca: Część I, awarie drenarskie – Firma HYDRODOM, za
cenę 134 266,80 zł; Część II,
awarie odwodnieniowe –
Przed-siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie
Sp. z o.o., za cenę 205 041,62 zł;
• modernizacja ul. Szerokiej
i remont ul. Przeskok w Zalesiu
Górnym – przedłużenie ul.
Pięknej do ul. Młodych Wilcząt
oraz remont ul. Przebudzenia
Wiosny – pomiędzy ul. Jastrzębi
Lot i ul. Pionierów; wykonawca:
Firma Fal-Bruk z Warszawy, za
cenę 612 540,00 zł;
• opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
ul. Polnej na odcinku od ul.
Urbanistów do ul. Moniuszki
oraz fragmentu ul. Moniuszki na odcinku od ul. Polnej do ul. Wschodniej; wykonawca: konsorcjum firm:
lider – ROBIMART Pracownia
Projektowa Zalewski Robert, partner – ROBIMART
Sp. z o.o. z Pruszkowa, za
cenę 122 385,00 zł;

• zakup, dostawę i montaż
wyposażenia elektronicznego
wraz z oprogramowaniem
i uruchomieniem dla ZSP w Józefosławiu; wykonawca: ﬁrma
DATEN, za cenę 392 515,14 zł;
• remont ul. Wierzbowej
w Żabieńcu – nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami
oraz remont ul. Kolejowej – nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami; wykonawca: Budownictwo Drogowe JARPOL
SA, za cenę 369 101,46 zł.
Burmistrz unieważnił
przetargi na:
•opracowanie wielobranżowych projektów budowlanych
i wykonawczych dróg dojazdowych do węzła trasy S-7
w Antoninowie o szacowanej
łącznej długości 2700 m.b. wraz
z uzyskaniem decyzji ZRID.
W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi sprawami, m.in. odbyły się następujące spotkania i wydarzenia z udziałem burmistrza:
11 czerwca
– udział w posiedzeniu komisji
konkursowej dotyczącym naboru na stanowisko dyrektora
Biblioteki Publicznej;
– uroczyste wręczanie nagród w Gimnazjum Nr 1;
12 czerwca
– spotkanie z wójt gminy
Lesznowola;
– udział w uroczystości nadania nazwy „Nefrytowy Zakątek” Przedszkolu Nr 11
13 czerwca
– udział w „Powitaniu Lata”
w Henrykowie Urocze;
14 czerwca
– udział w XV Jarmarku Hubertowskim w Zalesiu Górnym;
– udział w pikniku i 2. Biegu
Ulicznym Józefosławia i Julianowa;

15 czerwca
– udział w uroczystości z okazji ukończenia 100 lat przez
mieszkankę Zalesia Górnego;
16 czerwca
– spotkanie w sprawie organizacji Dni Młodzieży w 2016
roku na terenie gminy Piaseczno;
17 czerwca
– spotkanie z przedstawicielami Starostwa oraz gmin Powiatu piaseczyńskiego w sprawie budowy schroniska dla
bezdomnych zwierząt;
18 czerwca
– udział w szkoleniu z zakresu
budowy stref parkingowych;
19 czerwca
– spotkanie z mieszkańcami
wsi Baszkówka w związku
z oddaniem do użytku sieci
kanalizacyjnej;
22–24 czerwca
– udział w szkoleniu z zakresu
obrony cywilnej;
25 czerwca
– udział w uroczystościach
związanych z 5-leciem działania Młodzieżowej Rady Gminy w Piasecznie;
26 czerwca
– udział w zakończeniu roku
szkolnego w Gimnazjum Nr 2;
i Szkole Podstawowej Nr 5;
29 czerwca
– udział w posiedzeniu Rady
Nadzorczej PWiK;
30 czerwca
– udział w posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników PWiK
w Piasecznie.
Burmistrz na bieżąco organizował posiedzenia kierownictwa urzędu, podczas
których omawiane były bieżące sprawy gminy, współpracował z organami Rady
Miejskiej oraz brał udział
w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.
*

Nowoczesna strażnica OSP
Uroczyste otwarcie wyczekiwanego od wielu lat nowego obiektu Ochotniczej Straży
Pożarnej przy ul. Dworcowej odbędzie się 19 września 2015 r.
Inwestycja, która kosztowała gminę Piaseczno ok 2,1 mln zł, to nowoczesny budynek o powierzchni
użytkowej 620 mkw. Obiekt
posiada trójstanowiskowy garaż
z zapleczem warsztatowym, sale
szkoleniowe, pomieszczenia socjalne, magazynowe oraz węzeł
cieplny. Strażnicę wybudowano
łącznie z infrastrukturą towarzyszącą, taką jak przyłącze wodociągowe, kanalizacje sanitarne i deszczowe, przyłącze energetyczne,
plac manewrowy z parkingiem,
ogrodzenie i oświetlenie terenu
wraz z bramami wjazdowym
i zbiornik retencyjny. – Przekazywany obiekt zdecydowanie poprawi warunki pracy strażaków,
garażowania samochodów pożarniczych i przechowywania
sprzętu dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych i architektonicznych – wyjaśnia burmistrz Zdzisław Lis.
Dodatkowym atutem jest system
powiadamiania GSM, z którego
korzystać będą strażacy.

Nowa strażnica OSP przy ul. Dworcowej to kolejny element rewitalizacji wschodniej części miasta
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
Wszystkich pragnących
uczestniczyć w tym wydarzeniu zapraszamy na godzinę
12.00, kiedy to odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica na ka-

mieniu. Po przekazaniu obiektu mieszkańcy Piaseczna będą
mieli okazję zwiedzić nową siedzibę OSP, obejrzeć wozy strażackie z bliska, a także zrelakso-

wać się podczas występu orkiestry dętej. Będzie na nich czekał także swojski poczęstunek
w postaci grochówki oraz kramy.
*
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Mleczarska otwarta

Od początku sierpnia kierowcy mogą już korzystać z
przebudowanej ul. Mleczarskiej
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
Na 1350-metrowym odcinku ul. Mleczarskiej wykonano
jezdnię z betonu asfaltowego przystosowaną do średniego
natężenia ruchu, z dopuszczeniem ruchu ciężkiego. – Mam
nadzieję, że zastosowane rozwiązania drogowe poprawią
komfort podróży na tym odcinku i skrócą czas przejazdu
pomiędzy Warszawą i Piasecznem, omijając główne skrzyżowanie ul. Puławskiej z ul. Okulickiego – mówi burmistrz
Piaseczna Zdzisław Lis. Wzdłuż ulicy powstał też odcinek
ścieżki rowerowej, który połączył miasto z ul. Puławską.
– Jest to element stanowiący wstęp do rozwoju ścieżek
rowerowych w naszej gminie, które mają powstać w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z wykorzystaniem środków UE – wskazuje Daniel Putkiewicz, pełnomocnik burmistrza ds. rozwoju gminy.
Po drugiej stronie ulicy został zbudowany przestronny
chodnik, a w pasie zieleni oddzielającym ciąg rowerowy od
jezdni ustawiono nowe latarnie. W ramach prac wykonano
również kanalizację deszczową oraz przyłącza kanalizacji
sanitarnej do posesji. W rejonie skrzyżowania z ul. Energetyczną powstało okazałe rondo z wyspą środkową z kostki
brukowej, które pozwala w płynny sposób przenieść ruch
pojazdów z ul. Energetycznej.
Łączny koszt przebudowy ul. Mleczarskiej wyniósł ponad 6,5 mln zł i został sﬁnansowany z budżetu gminy Piaseczno (ponad 4,5 mln zł) oraz z budżetu spółki PWiK Piaseczno (blisko 2 mln zł).
Głównym wykonawcą przebudowy była wyłoniona
w postępowaniu przetargowym ﬁrma Mabau Polska.

Sprawy oświatowe
załatwisz w Urzędzie
Decyzją kierownictwa gminy Piaseczno z Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół do Urzędu Miasta
przeniesiono trzech specjalistów ds. oświaty.
Od 1 lipca wnioski o doﬁnansowanie zakupu podręczników
czy w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
składa się w piaseczyńskim magistracie. Informacji
i pomocy w wypełnieniu formularzy udzielają specjaliści
zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach, których znaleźć można na parterze w pok. nr 18, tel. 22 701 75 19. Pracownicy podlegają drugiemu zastępcy burmistrza, pani
Hannie Kułakowskiej-Michalak.
W zakresie obowiązków specjalistów ds. oświaty znajdują się m.in.: prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek, kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez
młodzież w wieku 16–18 lat zameldowaną na terenie gminy
Piaseczno, prowadzenie spraw związanych z dowozem
dzieci niepełnosprawnych i doﬁnansowaniem kosztów
kształcenia młodocianych pracowników, monitoring oraz
przygotowanie sprawozdań z rządowych programów realizowanych w podległych gminie placówkach oświatowych, przygotowywanie corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,
przeprowadzanie rekrutacji do przedszkoli w systemie
elektronicznym, ustalanie planu sieci i granic obwodów
placówek oświatowo-wychowawczych, ale także opiniowanie arkuszy organizacji publicznych placówek oświatowych, prowadzenie spraw związanych z powoływaniem
i odwoływaniem dyrektorów placówek oświatowych, prowadzenie akt osobowych dyrektorów placówek, ocena
pracy dyrektorów i wnioskowanie o nagrody dla dyrektorów. W kompetencji tych pracowników mieści się też opiniowanie powierzenia funkcji wicedyrektora i sprawy związane z awansem zawodowym na stopień nauczyciela
mianowanego.
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inwestycje oświatowe
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Wielkie otwarcia w oświacie
Wrzesień to dla uczniów początek roku szkolnego a dla gminy termin oddania do użytku nowych inwestycji, które poprawią
komfort nauczania naszych dzieci.

Nowe skrzydło szkoły w Józefosławiu, widok od strony ul. Kameralnej
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

stosowana do ćwiczeń dla osób
niepełnosprawnych. Pozostałe
dwie będą przeznaczone do
ćwiczeń ﬁtness oraz ćwiczeń
korekcyjno-kompensacyjnych.
Obok małych sal usytuowano
zaplecze socjalne i sanitariaty.
W hali głównej powstały
boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, a obok
usytuowano trybuny, które
łącznie będą mogły pomieścić
140 osób. Na ścianie zamontowano elektroniczną tablicę wyników oraz system nagłośnieniowy. Na głównym boisku
przewidziano kosze do koszykówki z możliwością regulacji
wysokości oraz wykonano specjalne otwory do montażu słupków do siatkówki i tenisa ziemnego. Główne wejście do hali
dostosowano do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Elewacja
nowej hali zostanie zabezpieczona przed graffiti do wysokości dwóch metrów.
W nowej części szkoły na
piętrach nad małymi salami gimnastycznymi zaprojektowano sanitariaty oraz 10 sal dydaktycz-

Józefosław
Obecnie powierzchnia zabudowy istniejącego budynku
szkoły wynosi około 4 tys.
mkw. Wybudowanie nowego

skrzydła z salami dydaktycznymi i halą sportową o łącznej
powierzchni 2,7 tys. mkw. powiększy obecną szkołę o blisko 67 proc.

Nowy budynek mieści,
oprócz głównej hali sportowej,
trzy mniejsze sale gimnastyczne o pow. około 80 mkw.
każda. Jedna z nich została do-

Zalesie Górne
Nowe skrzydło szkoły to ponad
5 tys. mkw., czyli o ponad tysiąc
więcej niż dotychczasowy budynek szkoły. Do starej części dobudowano trzykondygnacyjny
budynek łącznika, który zapewni wygodną komunikację na
wszystkich poziomach szkoły.
Tutaj pomiędzy istniejącym budynkiem i nową częścią ulokowano główne wejście do nowego
kompleksu, który po przeprowadzce gimnazjum z ul. Białej
Brzozy stał się siedzibą nowego
Zespołu Szkół w Zalesiu Górnym.
– Rozbudowa i modernizacja szkoły w Zalesiu Górnym
pierwotnie miała być realizowana etapowo. Jednak ze
względu na bieżące potrzeby
oraz możliwości realizacji prac
budowlanych postanowiliśmy
połączyć etapy i w miarę możliwości przyspieszyć prace budowlane – mówi burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis. W wyniku
tego udało się połączyć budowę
nowego skrzydła dla szkoły
podstawowej z realizacją budynku sali gimnastycznej.
W ostatniej fazie budowy roz-

poczęto również remont istniejącego budynku gimnazjum.
Wszystko po to, aby z nowej
szkoły można było korzystać
już od września tego roku – dodaje burmistrz.
Na parterze, w części południowej nowego skrzydła,
przeznaczonej dla dzieci najmłodszych, znalazły się dwie
sale lekcyjne dla zerówki, szatnia, dwie toalety oraz pokój socjalny i łazienka dla nauczycieli.
W części środkowej i północnej,
przewidzianej dla klas I–III, ulokowano dziewięć sal lekcyjnych z miejscem na kącik zabaw, pracownię komputerową,
gabinet pielęgniarki i trenerów
oraz dwie klatki schodowe.
Na pierwszym piętrze znalazły się dwa pomieszczenia rozdzielone ruchomą ścianką działową, przeznaczone na świetlicę,
oraz dziewięć sal lekcyjnych dla
klas IV–VI.
Na poddaszu przewidziano
pomieszczenia biblioteki, czytelni i centrum multimedialnego
oraz pracowni dydaktycznych.
Pod całym budynkiem wykonano piwnice, z przeznacze-

niem na szatnie, pomieszczenia
gospodarcze i techniczne.
Nowy zespół szkół po rozbudowie będzie przystosowany
do obsługi 744 uczniów, z czego
ponad pięciuset przyjmie nowe
skrzydło szkoły podstawowej.
Obok nowej części szkolnej
powstała nowoczesna sala gimnastyczna wraz z zewnętrznymi
boiskami wielofunkcyjnymi. Budynek będzie przystosowany
wyłącznie na potrzeby szkoły
podstawowej, a wejście na salę
gimnastyczną będzie możliwe
z korytarza na parterze nowego
skrzydła szkolnego.
Podczas remontu starej
części szkoły zachowano obecny układ pomieszczeń z uwzględnieniem drobnych przesunięć
istniejących ścian działowych.
Kompleksową modernizację
przeszły pomieszczenia kuchenne. Wyburzono również
ścianki zamykające szatnie
oraz poszerzono istniejący
hol, gdzie wygospodarowano
miejsce na potrzeby niewielkiej sali gimnastycznej i salki
teatralnej. Na styku korytarza
z częścią szatniową przewi-

dziano windę zapewniającą
wygodne przemieszczanie się
między piętrami osobom niepełnosprawnym. Na klatkach
schodowych zamontowano
klapy oddymiające.
Na terenie sąsiadującym
z halą sportową powstało boisko

Orężna rozwiązaniem dla
Szkoły Podstawowej Nr 5
Gmina poszukiwała do wynajęcia budynku, który doraźnie
rozwiązałby problemy lokalowe SP Nr 5, zanim powstanie
nowa szkoła przy ul. Jana
Pawła II. Oceniając złożone
oferty, brano pod uwagę m.in.
lokalizację, cenę wynajmu za
1 mkw. powierzchni, wielkość
budynku oraz wielkość terenu
wokół budynku (gdzie byłoby
można zorganizować parking
oraz duży plac zabaw).
W wyniku procedury konkursowej wybrano propozycję
oferującą największy budynek

i teren wokół przy jednocześnie najniższej cenie za 1 m kw.
Obiekt jest zlokalizowany przy
ul. Kruczkowskiego. Zaproponowana cena za wynajem to
kwota 32,77 zł netto za 1 mkw.
powierzchni, co daje kwotę
39 tys. zł netto miesięcznie.
Oprócz ceny wynajmu niewątpliwą zaletą tej oferty był fakt,
że jest to całkiem nowy budynek, a także brak kosztów
adaptacji obiektu na potrzeby szkolne, szacowanych na
kwotę 400 tys. zł, które musiałaby ponieść gmina.
Sam budynek to około 1200
mkw. powierzchni użytkowej,

10 sal lekcyjnych zlokalizowanych na dwóch piętrach oraz
pomieszczenia dodatkowe (pokój nauczycielski, szatnie, sanitariaty). Powierzchnia działki,
z placem zabaw i parkingiem,
to ponad 2750 mkw. Oznacza
to, że budynek jest prawie trzy
razy większy, a działka, na której stoi, blisko dwukrotnie
większa niż w przypadku pozostałych ofert.
Aby zapewnić bezpieczne
dojście do budynku, gmina
wystąpiła do Starostwa Powiatowego (zarządcy drogi) o wybudowanie ciągu pieszego
wzdłuż ul. Orężnej. Jednocze-

śnie Rada Miejska Piaseczna
przekazała Powiatowi Piaseczyńskiemu na ten cel dotację
w wysokości 250 tys. zł. Obecnie trwają już prace budowlane, które mają zakończyć się
we wrześniu.
W budżecie gminy zarezerwowano również 1,5 mln zł
na funkcjonowanie nowej filii
SP Nr 5. Środki te zostały przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia nowej placówki, koszt wynajmu, pensje
nauczycielskie oraz bieżące
koszty funkcjonowania (np.
zakup energii elektrycznej
itp.).

Daniel Putkiewicz, pełnomocnik
burmistrza ds. rozwoju gminy.

– Józefosław i Julianów rozwijają się tak dynamicznie, że
konieczna stała się rozbudowa wybudowanej przed
kilkoma laty szkoły. Chcemy,
aby dzieci miały zapewnione
odpowiednie warunki do nauki i zajęć sportowych. Jestem przekonany, że nowe
skrzydło rozwiąże w części
problemy lokalowe tej placówki.

nych z przeznaczeniem m.in. na
pracownię biologiczną i informatyczną. Nową cześć szkoły wyposażono w instalację wentylacji
mechanicznej, a niektóre pomieszczenia w klimatyzację.
Na placu wokół szkoły przewidziano 35 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 3 miejsca dla osób
niepełnosprawnych. W części
sportowej powstanie dodatkowo bieżnia lekkoatletyczna
z trzema torami oraz bieżnia do
skoku w dal. W części przeznaczonej dla szkoły podstawowej
usytuowany zostanie plac zabaw dla dzieci. Na całym terenie

szkoły wymienione i uzupełnione zostanie istniejące oświetlenie. W obszarze już istniejących boisk zostaną ustawione
nowe słupy oświetleniowe zapewniające eksploatację obiektów również po zmierzchu.
Projekt przewiduje także uzupełnienie brakujących piłkochwytów.
Zasadnicze prace budowlane i wykończeniowe już się
zakończyły – obecnie trwa procedura uzyskiwania pozwolenia
na użytkowanie. Całkowity
koszt rozbudowy szkoły wyniesie blisko 15,4 mln zł. Otwarcie
nowej części już we wrześniu.

Do nowego obiektu przeniosła się Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
wielofunkcyjne z nawierzchnią
poliuretanową przystosowane
do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną. Wokół hali i boiska
wytyczono nowe ciągi piesze
z kostki betonowej. Na terenie
szkoły powstał również nowo-

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno Zdzisław Lis

–Przyzwyczailiśmy się już, że
nasza dynamicznie rozwijająca się gmina to ciągły plac
budowy. Wraz z przyrostem
liczby mieszkańców, w ślad za

czesny plac zabaw ze sztuczną
nawierzchnią amortyzującą
upadki. Cały teren szkoły wyposażono w nowe oświetlenie
i monitoring oraz wykonano
nowe ogrodzenie. Całkowity
koszt przebudowy szkoły to
ponad 17 mln zł.

wciąż powstającymi nowymi
osiedlami i domami następuje modernizacja i rozbudowa
gminnych placówek oświatowych. Rozbudowę zaplecza
i poszukiwanie nowych rozwiązań wymuszają też nowe
regulacje prawne, m.in. obniżenie wieku szkolnego. Jest to
obecnie bez wątpienia najkosztowniejsze zadanie i największe wyzwanie naszego
samorządu. Trudno odszukać
w Polsce gminę podobnej wielkości co Piaseczno, gdzie praktycznie co roku są oddawane
do użytku tak wielkie inwestycje oświatowe.
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Jazgarzew
Rozbudowa szkoły w Jazgarzewie ruszyła w czerwcu
2015 r. Prace budowlane obejmują przede wszystkim przebudowę istniejącego łącznika
szkolnego, który docelowo
zyska jeszcze jedną kondygnację. Obecna powierzchnia
całej szkoły to 2237 mkw.,
a nowy łącznik po rozbudowie
osiągnie powierzchnię 535
mkw. Będzie to zatem powiększenie powierzchni szkolnej
o blisko 24 proc.

W starym budynku zostanie zdemontowany dach, a następnie zostanie dobudowana
jeszcze jedna kondygnacja
łącznika. W nowym „miniskrzydle” szkoły na parterze
zostaną ulokowane świetlica
oraz sala wczesnoszkolna,
obok której znajdą się toalety.
Na parterze przewidziano również pomieszczenia gospodarcze i kotłownię.
Na dwóch wyższych kondygnacjach zostaną ulokowane po trzy sale dydaktycz-

ne oraz sanitariaty dla dziewcząt i chłopców. Komunikację
między piętrami zapewni winda przystosowana do potrzeb
uczniów niepełnosprawnych.
Całkowity koszt przebudowy
wyniesie blisko 1,6 mln zł i w
całości zostanie pokryty z budżetu gminy. Głównym wykonawcą prac budowlanych jest
wyłoniona w przetargu firma
M-Projekt Polska Sp. z o.o.
Przebudowa powinna zakończyć się do końca sierpnia
2016 r.

Zalesie Dolne
Obecny budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zalesiu dolnym został wybudowany w
1956 r. i przez cały czas służył
potrzebom szkoły. Choć ekspertyza architektoniczna wykazała, że budynek jest ogólnie w stanie dobrym, to
jednak w kilku miejscach niezbędne jest wykonanie remontu oraz drobnych zmian
i adaptacji pomieszczeń na
inne niż dotąd cele.
Zakres prac remontowych
przewiduje przede wszystkim
osuszenie i zaizolowanie ścian
fundamentowych, wykonanie
cokołów i opasek z kostki betonowej wokół całego budynku oraz adaptację pomieszczeń piwnicznych na
potrzeby szatni przeznaczonej dla 200 uczniów. Gruntowną odnowę przejdą również sanitariaty, a na klatkach
schodowych z piwnic na par-

ter zamontowane zostaną
platformy umożliwiające komunikację osobom niepełnosprawnym. Znajdzie się również miejsce na stołówkę,
która powstanie z połączenia
jednej z obecnych sal lekcyjnych z pomieszczeniem gospodarczym.
Prace budowlane rozpoczną się od rozbiórki istniejącego łącznika i obecnej sali
gimnastycznej. W ten sposób
otworzy się przestrzeń, na
której zaprojektowano budynek nowoczesnej hali sportowej oraz dwukondygnacyjny
budynek łączący starą cześć
szkoły z nową halą.
Nowa sala gimnastyczna
zostanie wykonana w jednokondygnacyjnym budynku,
który będzie posiadał kilka
wejść zewnętrznych oraz jedno
wewnątrz budynku łącznika.
Na parterze nowej części
szkoły zaprojektowano zaple-

cze magazynowo-szatniowe
oraz sanitariaty obsługujące
salę sportową. Znalazło się
również miejsce na pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarski oraz pomieszczenia gospodarcze. W północnej części
budynku wydzielono pomieszczenia przeznaczone dla oddziału przedszkolnego.
Na piętrze ulokowano pomieszczenia Biblioteki Publicznej, nowe sale lekcyjne, sanitariaty oraz pomieszczenia
gospodarcze i wentylatorownię. Projekt przewiduje również zamontowanie windy,
która zapewni komunikację
między piętrami nowej i starej
części szkoły.
Nowa część szkoły wraz
z salą gimnastyczną będzie
miała blisko 2243 mkw., tak
więc rozbudowa powiększy
cały kompleks szkolny dwukrotnie w stosunku do stanu
obecnego.

Centrum
EdukacyjnoMultimedialne
Przed nami realizacja największej inwestycji oświatowej
ostatnich lat. Nowy kompleks
przy ul. Jana Pawła II będzie podzielony na trzy części funkcjonalne: szkołę podstawową z oddziałem przedszkolnym i salą
gimnastyczną, halę sportowo-widowiskową oraz nowoczesne centrum multimedialne,
gdzie przeniesie się biblioteka.

skomplikowana operacja, gdyż
gmina musiała prowadzić równolegle negocjacje z kilkoma
właścicielami, następnie scalić
wykupione działki oraz zmienić
plan zagospodarowania przestrzennego tak aby dopuszczał
nowe funkcje. Obecnie trwają
negocjacje z jeszcze dwoma
właścicielami, ale działki, które
chce pozyskać gmina nie mają
wpływu na projekt budowy
obiektu, będą natomiast stwarzały dodatkowe możliwości rekreacyjne i aranżacyjne.

cztery sale przedszkolne z łazienkami oraz świetlica i szatnia.
W części szkolnej na parterze
znajdą się szatnie, część kuchenna ze stołówką, pomieszczenia administracyjne, sekretariat
oraz pomieszczenia techniczne
i magazynowe.
Na pierwszym piętrze zaprojektowano 14 sal lekcyjnych
dla uczniów klas I–III, pokój nauczycielski oraz gabinety specjalistów. Ulokowano tu również
bibliotekę szkolną wraz z czytelnią, salą ﬁlmową oraz świetlicę.
Na drugim będzie 14 sal dla
uczniów klas IV–VI oraz dwa laboratoria językowe i pracownie
informatyczne. Komunikację
między kondygnacjami zapewnią przestronna klatka schodowa

Dogodna lokalizacja
Kompleks powstanie w pobliżu dużych osiedli przy ul.
Jana Pawła II, na terenach pozyskanych przez gminę kosztem
kilku milionów złotych. Była to

Szkoła podstawowa
i oddział przedszkolny
Część szkolna budynku rozlokowana została na trzech kondygnacjach. Na parterze będą
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inwestycje oświatowe

Najmłodsze klasy zapewniony będą miały duży komfort w nowej placówce u zbiegu ul. Orężnej
i Kruczkowskiego
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

W czerwcu rozpoczęła się przebudowa szkoły w Jazgarzewie
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
W części zachodniej działki zaprojektowano wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią
poliuretanową, obok boiska
powstanie bieżnia i skocznia
do skoku w dal. W części północno-zachodniej powstanie nowy, ogrodzony plac
zabaw wyposażony w małe
urządzenia rekreacyjno-edukacyjne. Od strony wjazdu
z ul. Bukowej usytuowana
zostanie wiata zaprojektowana na 100 rowerów. Cały teren szkolny zyska nowe
ogrodzenie wraz z nowymi
furtkami i bramami wjazdowymi.
oraz winda. Na wszystkich piętrach będą przestronne łazienki.
Hala sportowa
W zachodniej części budynku zaprojektowano wielofunkcyjną, dzieloną na trzy, halę
widowiskowo-sportową. Znajdą
się tam boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Trybuny
będą mogły pomieścić 300 osób.
Wokół głównego pomieszczenia
hali rozlokowano trzy szatnie
z natryskami, gabinet lekarski
oraz pokój dla nauczycieli WF-u.
Centrum multimedialne
Na poziomie parteru przewidziano powierzchnię komercyjną z przeznaczeniem pod
drobne punkty handlowo-usłu-

II zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Hanna
Kułakowska-Michalak
–Mieszkańcy Zalesia Dolnego
już bardzo długo czekają na remont tej jednej z najstarszych
placówek oświatowych w naszej
gminie, która wreszcie doczeka
gowe oraz kawiarnię. Obok ulokowano salę konferencyjną oraz
salę wystawowo-widowiskową
przeznaczoną na różnego rodzaju wernisaże i wystawy.
Na piętrach centrum multimedialnego przewidziano m.in.:
sale tematyczne, bibliotekę z wypożyczalnią, czytelnię, pomieszczenia obsługi i naprawy książek,
łazienki oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe.
W całym budynku zaplanowano cztery klatki schodowe
i trzy windy. Na części budynku
zaplanowano tzw. zielony dach.
Elewacja i zagospodarowanie terenu
Elementem wzbogacającym
prostą i czystą bryłę budynku bę-

się gruntownej przebudowy. Do
niedawna na przeszkodzie stały
nieuregulowane sprawy własnościowe, które zostały w końcu pomyślnie rozwiązane. Teraz
zakończone jest już projektowanie i mam nadzieję, że jeszcze jesienią tego roku zostanie wyłoniony wykonawca i rozpoczną
się prace budowlane. Gmina posiada już uzgodnienia z konserwatorem zabytków i pozwolenie na budowę. Dokładne koszty
rozbudowy i remontu szkoły
poznamy po rozstrzygnięciu
przetargu. W budżecie gminy
przewidziano na ten cel blisko
11 mln zł.
dzie elewacja w formie okładziny
drewnianej wykonanej z listew
romboidalnych zamontowanej
na dwóch pierwszych kondygnacjach oraz kompozytowych płyt
włókno-cementowych zamontowanych na najwyższej kondygnacji. Przewiduje się również
zamontowanie paneli z ogniwami fotowoltaicznymi, które
pozwolą pozyskać dodatkową
energię. Na zewnątrz zaprojektowano parkingi dla samochodów osobowych oraz miejsca postojowe dla rowerów.
W streﬁe rekreacyjno-sportowej powstanie wielofunkcyjny zespół boisk z widownią
oraz zapleczem lekkoatletycznym. Znajdzie się również miejsce na nowoczesny plac zabaw.

Budowa nowej szkoły przy ul. Jana Pawła II rozwiązać ma problem przepełnienia w piaseczyńskich
szkołach
Wizualizacja: DEDECO
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aktualności

100 lat OSP Jazgarzew
Nowoczesna strażnica na stulecie jednostki pożarniczej to wkład gminy w poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz
integrację lokalnej społeczności.
Już w odnowionym i rozbudowanym budynku 12 września
odbędą się uroczystości, które
rozpoczną się o godz. 13.00
mszą święta w kościele św. Rocha. O godz. 14.00 na placu
przed kościołem przy akompaniamencie orkiestry dętej odbędą się oﬁcjalne uroczystości
oraz zostaną nadane odznaczenia. Następnie odbędzie się
przemarsz na plac OSP, gdzie zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa oraz oﬁcjalnie zostanie
przekazana i poświęcona zmo-

dernizowana strażnica. W części artystycznej o godz. 16.00 zagra orkiestra dęta oraz zostanie
przeprowadzony pokaz rekonstrukcyjny Grupy Historyczno-Edukacyjnej „Szare Szeregi”
– z ostrzałem moździerzowym,
gaszeniem motopompiarzy Powstania Warszawskiego oraz
wystawą uzbrojenia i sprzętu
Powstańców Warszawskich. Po
godzinie 18.00 rozpocznie się
zabawa taneczna z poczęstunkiem dla mieszkańców i zaproszonych gości.

W rozbudowanym budynku OSP oprócz Straży mieści się też
biblioteka i sklep
Foto Łukasz WylezińskiURZĄD MIASTA
Rozbudowana strażnica
Prace budowlane objęły
dobudowę do istniejącej re-

mizy dwukondygnacyjnego
skrzydła zawierającego pomieszczenia socjalne dla ob-

sady dwóch wozów bojowych
straży pożarnej. Dodatkowo
nowy budynek zyskał ewakuacyjną klatkę schodową, spełniającą przepisy przeciwpożarowe, prowadzącą do sali
zebrań na piętrze. Powierzchnia użytkowa budynku powiększona została z 423,61 do
561,55 mkw. W nowej części
strażnicy ulokowane zostały
pomieszczenia socjalne, jak
szatnie, łazienki i natryski, oraz
pomieszczenie na użytek Centrum Kultury. Przygotowano
pełen węzeł sanitarny. Stara
część budynku została wzbogacona o nowe węzły sanitarne, a w istniejącej sali
zebrań dobudowano układ wentylacji mechanicznej. Zmoder-

nizowano węzeł cieplny i pomieszczenie garażowe, pomieszczenie biblioteki, salę zebrań i ku- chnię. Łączny koszt
prac wyniósł około 1,2 mln zł.
– We wrześniu oddajemy
równolegle do użytku dwie
duże inwestycje, całkiem nową
siedzibę OSP w Piasecznie i rozbudowaną strażnicę w Jazgarzewie – mówi burmistrz Zdzisław Lis. – Jestem przekonany,
że stworzone lepsze warunki
pracy dla strażaków wpłyną na
zwiększenie ich sprawności
działania i szybkości reagowania
w sytuacjach zagrożenia, a to
przełoży się na uratowanie
wielu istnień ludzkich oraz dobytku.
*

Piaseczno - mój bezpieczny dom

Częściowe zwroty za 7 kroków przed kupnem nieruchomości
bilety dla Rodzin 4+
Przedstawiamy porady dla osób zainteresowanych zakupem działki budowlanej lub
Decyzją Rady Miejskiej dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych mogą ubiegać się o zwrot 50% kwoty biletu
okresowego na komunikację.
W związku z wejściem w życie uchwały Nr 217/X/2015 Rady
Miejskiej w Piasecznie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany
programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Piaseczno, od dnia 1 września
br. można ubiegać się o zwrot 50% kwoty wydatkowanej
na zakup biletów imiennych okresowych ulgowych komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z Rodzin 4+ pobierających naukę w szkołach lub studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego.
Zwrot przysługuje wyłącznie za bilety ulgowe imienne
miesięczne lub kwartalne (30 i 90 dniowe) na komunikację ZTM, PKS oraz linie lokalne. Ubiegający się o zwrot
zobowiązany jest złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno. Wniosek o częściowy zwrot kosztów
poniesionych na zakup biletów stanowi załącznik do
uchwały nr 217/X/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
1 lipca 2015 r.
Do wniosku, o którym mowa, należy załączyć:
• w przypadku biletów imiennych:
• kserokopię tych biletów,
• kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej;
• w przypadku doładowania Karty Miejskiej:
• kserokopię Karty Miejskiej,
• paragon poświadczający jej doładowanie, na którym widnieje numer doładowanej Karty Miejskiej,
•kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej;
• w przypadku uczniów i studentów, którzy dokonują doładowań na elektroniczną legitymację studencką lub
uczniowską:
• kserokopię tej legitymacji,
• paragon potwierdzający jej doładowanie.
Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta
i Gminy w Piasecznie w terminie do: 10 marca – w I kwartale,
10 czerwca – w II kwartale, 10 września – w III kwartale, 10
grudnia – w IV kwartale.
Zwroty za wnioski złożone po 10. dniu danego kwartału
będą rozliczane w następnym kwartale.
Zwroty będą dokonywane raz na kwartał: do końca marca
w I kwartale, do końca czerwca w II kwartale, do końca września w III kwartale, do końca grudnia w IV kwartale – na podstawie złożonego wniosku.
Zwroty dokonywane będą w formie bezgotówkowej (na
wskazany numer rachunku bankowego). W przypadku
braku konta bankowego możliwe jest uzyskanie zwrotu
w kasie Urzędu. Odbiór gotówki będzie się odbywał w wyznaczonym dniu.
W celu sprawnej realizacji zwrotów zakupu biletów komunikacji publicznej prosimy o wskazywanie bezgotówkowej
formy rozliczenia.

domu w Piasecznie.
1.Sprawdzamy

nieruchomość
w KSIĘDZE WIECZYSTEJ (KW) –
Numer KW otrzymany od sprzedającego wpisujemy na stronie
www.ekw.ms.gov.pl i BEZPŁATNIE uzyskujemy informacje (czy
jest zadłużona, posiada służebność
przejazdu itp.) lub osobiście w Sądzie Rejonowym w Piasecznie, ul.
Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno.
2. Sprawdzamy położenie oraz
numer działki ewidencyjnej
BEZPŁATNIE
–
www.piaseczno.e-mapa.net/.
3. Sprawdzamy warunki gruntowo-wodne przed kupnem – czy
teren był podwyższany, zasypany
odpadami budowlanymi, czy jest
podmokły lub okresowo zalewany – informacja od właściciela
(można też zapytać sąsiadów).
4. Sprawdzamy, czy nieruchomość objęta jest obowiązującym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).
W planie ustalone jest przeznaczenie i sposób zagospodarowania
działki (np. zabudowa usługowa,
mieszkaniowa, jej parametry lub
zakazy i ograniczenia zabudowy).
Informację uzyskamy bezpłatnie
na www.pia-seczno.eu w zakładce
„Plany zagospodarowania”. Działki
objęte Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego
dają gwarancję bezpiecznej inwestycji zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa (sprzedający powinien udostępnić wypis i wyrys
z MPZP). Sprawdzamy, co plan
przewiduje w promieniu kilometra

od działki. Wszelkie informacje
można uzyskać również w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul.
Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
Wydział Urbanistyki i Architektury
22 701 75 54.
5. Jeśli brakuje MPZP – istnieje
możliwość uzyskania decyzji
o warunkach zabudowy (kilkumiesięczna procedura), ponadto
sprawdzamy m.in.:
a. przeznaczenie przewidziane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – np.
trasa S-7, lasy, rola, usługi publiczne, drogi itp. – jest to wyznacznik dla zapisów w przyszłym MPZP w dłuższej perspektywie czasowej – dostępne na www.piaseczno.eu/
w zakładce „Rozwój”;
b. aktualna ewidencja gruntów
– użytki klasy gruntu(budowlana, leśna itp.) Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji i Katastru, ul. Czajewicza 20, 05-500
Piaseczno lub zamawiamy na
www.piaseczynski.e-mapa.net;
c. strefy ochrony ograniczające inwestowanie, jak np.:
• ochrona konserwatorska, archeologiczna – ww.mwkz.pl/
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Nowy
Świat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 04 00;
• strefa zalewowa, zagrożenia
powodzią, tereny podmokłe –
www.warszawa.rzgw.gov.pl/
Regionalny Zarząd Gospo-

darki Wodnej w Warszawie,
ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa, tel. 22 587 02 11;
• Gminna Ewidencja Zabytków – www.piaseczno.eu/
tel. 22 701 75 51;
• Strefa ochrony od infrastruktury technicznej, jak gazociąg, trasy wysokiego napięcia (gestorzy sieci);
• Chojnowski Park Krajobrazowy, ochrona rezerwatów
i lasów – www.chojnow.warszawa.lasy.gov.pl/ Nadleśnictwo Chojnów, Pilawa, ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha, tel.
22 727 57 52.
6. Sprawdzamy dostęp do infrastruktury technicznej oraz
do drogi publicznej:
a. Informacje w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej
– 22 735 58 43 Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji i Katastru, ul. Czajewicza 20, 05-500
Piaseczno lub zamawiamy na
www.piaseczynski.e-mapa.net;
b. Elektroenergetyka –
www.warszawa.pgedystrybucja.pl, PGE, ul. Piaseczyńska
52, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 701 33 10;
c. Wodociąg, kanalizacja –
www.pwikpiaseczno.pl/
PWiK Piaseczno, ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno,
tel. 22 750 23 20;
d. Gazociąg – www.msgaz.pl
PSG, ul. Stołeczna 4, 05-500
Piaseczno, tel. 22 667 39 59;
e. Komunikacja:

• droga publiczna (np. wojewódzka, powiatowa, gminna)
– www.piaseczno.eu/ Wydział
Infrastruktury i Transportu
Publicznego, Urząd MiG Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500
Piaseczno, tel. 22 701 76 87;
• droga prywatna – współwłasność lub czy jest w KW zgoda
na służebność przejazdu oraz
podłączenie mediów.
7. Dostęp do infrastrukury społecznej – usług podstawowych,
takich jak np. sklepy spożywcze,
poczta, szkoła, lekarz, apteka,
przystanek autobusowy lub kolejowy – sprawdzamy w terenie
lub na ogólnodostępnych portalach mapowych, jak np. www.piaseczno.e-mapa.net/.
Wsprawie złożenia zgłoszenia
lub uzyskaniapozwolenia na budowę po otrzymaniu wypisu i wyrysu z MPZP lub Decyzji o Warunkach Zabudowy wraz z odpowiednią dokumentacją projektową
(przygotowaną przez uprawnionego projektanta) udajemy się do
Starostwa Powiatowego w Piasecznie (ul. Chyliczkowska 14, 05-500
Piaseczno) Wydział Architektoniczno-Budowlany, tel. 22 756 61 63,
www.piaseczno.pl.
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Mural na skate parku

Odjazdowe Czytanie

Na nowym budynku gospodarczo-socjalnym przy piaseczyńskim skate parku powstało nietuzinkowe dzieło „Swanskiego”.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza
wszystkich w dniu 5 września do udziału w nowej akcji.

Gąszcz Swanskiego oplótł nowy obiekt na skate parku
Foto Łukasz Wyleziński/Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
Paweł Kozłowski „Swanski” jest
malarzem, graﬁkiem, ilustratorem oraz twórcą animacji i teledysków, bardzo cenionym
zwłaszcza w środowisku streetartowym. Dzięki swoim pracom bywa nazywany polskim
Banksym. Sam będąc zagorzałym skate’owcem, tworzy m.in.

projekty desek do skateboardingu oraz ubrań. Jeden z jego
murali na warszawskich Nowolipkach jest hołdem złożonym
Marii Skłodowskiej-Curie. Tematem piaseczyńskiego murala
jest gąszcz, który symbolizuje
przenikające się i powstające
z siebie samego ekosystemy.

Jest to ukłon artysty wobec
praw natury, a zarazem charakterystyczny dla niego motyw. –
Stworzyła mnie deskorolka i ulica, dlatego obecność mojego
murala na waszym wspaniałym obiekcie jest dla mnie
czymś szczególnym – mówi
„Swanski”.

W nowym obiekcie zlokalizowane będą serwis sprzętu
używanego na skate parku, lokal gastronomiczny, bezpłatne
toalety oraz pomieszczenie
dla osoby nadzorującej. Na dachu znajduje się ogólnodostępny taras z widokiem na
cały skate park.

Czas na przedsiębiorczość
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Piaseczno zaprasza
do wzięcia udziału w konkursie „Czas na przedsiębiorczość”.
Tematem konkursu jest przedstawienie projektu dotyczącego
wsparcia i promocji przedsiębiorczości na terenie gminy Piaseczno, z uwzględnieniem możliwości pozyskiwania środków
z funduszy europejskich. Konkurs polega na napisaniu projektu, którego istotą będzie promocja przedsiębiorczości w
dowolnej formie, wraz z przybliżonym kosztorysem działań
i pomysłem na ich realizację.
Praca konkursowa musi

spełniać następujące kryteria :
a) być napisana na maksymalnie 10 stron w formacie A4,
b) powinna opisywać co zostanie zrobione, kiedy, przez kogo,
jakie będą tego koszty,
c) przedstawiać korzyści wynikające ze wsparcia przedsiębiorców przez gminę,
d) przedstawiać korzyści i możliwości rozwoju przedsiębiorców z terenu gminy, z uwzględnieniem możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorców

środków z funduszy europejskich,
e) być wykonana samodzielnie
przez jedną osobę, konkurs nie
zakłada pracy zespołowej.
Laureat konkursu będzie
miał możliwość odbycia miesięcznego stażu w Punkcie Informacji Europejskiej Europe
Direct – Piaseczno. Prace konkursowe należy zgłaszać od
01.09.2015r. do 30.10.2015r.
Można je przynosić osobiście
do Punktu Informacji Europej-

skiej Europe Direct – Piaseczno
(ul. Szkolna 1, Piaseczno), przesyłać pocztą tradycyjną lub
pocztą elektroniczną na adres:
europedirect-piaseczno@piaseczno.eu.
Szczegóły w Regulaminie
Konkursu na stronie www.europe-direct.piaseczno.eu.
*

Profesjonalna bieżnia
dokończenie ze str. 1.
Remont bieżni na terenie miejskiego stadionu, który wykonała
ﬁrma Gardenia Sport z Warszawy,
pochłonął niemal 2,5 mln zł. Po
wykonaniu korytowania śladu
bieżni wraz z korektą jej geometrii
wykonano nowe obrzeże krawężnikowe, w następnej kolejności
położono specjalną warstwę podbudowy. Na tak przygotowanym podłożu ułożono nawierzchnię asfaltowo-betonową, na któ
-rej wykonano ostatnią warstwę z wykładziny kauczukowej.
W końcowym etapie zrealizowano specjalne oznaczenia dystansowe, oraz rów ze stałą
przeszkodą, umożliwiający organizację biegów z przeszkodami. Bieżnia jest obecnie udostępniana bezpłatnie wszystkim
zainteresowanym, należy jedy-

nie zgłosić chęć skorzystania w
biurze na stadionie.
Prócz nowej, kauczukowej
bieżni sympatycy lekkiej atletyki
korzystać będą mogli w przyszłym
roku z nowej infrastruktury przygotowywanej pod rzut oszczepem
i dyskiem, skoki w dal, wzwyż
i o tyczce oraz pchnięcie kulą.
W ramach modernizacji urządzeń
lekkoatletycznych w południowym zakolu bieżni powstają rzutnia do pchnięcia kulą i stanowisko
do rzutu dyskiem, rozdzielone rozbiegiem do skoku wzwyż. Na północnym końcu istniejącego trawiastego boiska piłkarskiego realizowane są skrzynki do skoku
o tyczce, a przed nimi nabiegi, oddzielny do skoku w dal i oddzielny
do trójskoku. W środkowej części
zakola powstaje rozbieg do rzutu
oszczepem. Zakończyły się prace
ziemne i wylewki betonowe. Do-

Odjazdowe Czytanie to połączenie rajdu rowerowego
z ogólnopolską akcją Narodowe Czytanie, która w Polsce jest
organizowana już czwarty raz. Do tej pory można było usłyszeć
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry,
„Trylogię” Henryka Sienkiewicza. W tym roku będziemy mieli
okazję usłyszeć fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa.
Start o godz. 10.00 spod Biblioteki Publicznej w Piasecznie przy ulicy Kościuszki 49. Trasa rajdu zostanie przeprowadzona przez Zimne Doły i Ośrodek Wisła, metą rajdu jest
Biblioteka Publiczna w Zalesiu Górnym.
Zaproszeni przez nas goście honorowi odczytają fragmenty „Lalki”, które będą przeplatane fragmentami adaptacji lektury w reżyserii Ryszarda Bera. Potem uczestnicy
będą mogli sprawdzić swoją wiedzę w quizie ze znajomości
„Lalki”. Zapisy do 2 września bieżącego roku w Oddziale dla
Dzieci i Młodzieży lub w Oddziale dla Dorosłych Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno mieszczącej się przy
ulicy Kościuszki 49, bądź pod numerem telefonu: 22 735 11 37.

Piaseczno we wrześniu
1939 r. Pamiętamy…
Wystawę pokazującą obraz zniszczeń Piaseczna uwiecznionych na zdjęciach przez niemieckich okupantów zobaczyć
będzie można na rynku w dniach 1-14 września.
Z pewnością inny cel przyświecał faszystom, którzy dumnie
pozowali do zdjęć na tle podpalonych budynków oraz martwych żołnierzy polskiego wojska, które starło się z niemiecką dywizją 9 i 10 września w Piasecznie.
- Dla nas zdjęcia te są dowodem ich zbrodni ale także
elementem historii naszego miasta – mówi Dawid Miszkiewicz, który wspólnie z Maciejem Pedrycem przy współpracy
z biurem promocji i informacji, jest organizatorem wystawy. – Piaseczno miało swój udział w kampanii wrześniowej i chcieliśmy przybliżyć mieszkańcom te tragiczne
w skutkach wydarzenia, aby pamięć o nich nie wygasła –
dodaje autor książki „Ślady działań wojennych z września
1939 r. w Piasecznie, Konstancinie i okolicy”.
W internecie pojawiła się dyskusja o moralnych obiekcjach kupowania niemieckich zdjęć na ebayu i prezentowanie
ich w przestrzeni miejskiej. – Uważamy, że nie ma powodu
aby lukrować rzeczywistość, wojna była okrutna i widzimy
to na zdjęciach, to że wykonali je Niemcy nie świadczy, że im
poświęcamy tę wystawę. Oni są tłem dla tych wydarzeń, a to
że pozowali w takich sytuacjach pokazuje ich cynizm, który
każdy może teraz samodzielnie zinterpretować – wyjaśnia
Łukasz Wyleziński, kierownik biura promocji i informacji.

Mecze GOSIREK na żywo
Od tego sezonu relacje z meczów naszej drużyny grającej
w ekstralidze piłki nożnej kobiet śledzić można na żywo poprzez
stronę internetową www.lajfy.com. Najbliższy mecz odbędzie
się w Piasecznie. GOSIRKI Piaseczno podejmą Olimpię Szczecin.

Bieżnia w połowie sfinansowana została ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Foto Łukasz WylezińskiURZĄD MIASTA
kończenie modernizacji i instalacja duszu Rozwoju Kultury Fizycznej
urządzeń sportowych przewidyw ramach Programu rozwoju inwana jest w przyszłym roku, a jej
frastruktury lekkoatletycznej („Orkoszt zamknąć ma się w kwocie
liki lekkoatletyczne”). Środki te
ok. 475 tys. zł. – Będziemy się starali
mają zostać przeznaczone na
o dodatkowe środki z Ministerstwa
drugi etap modernizacji stadionu.
Sportu i Turystyki na stałe dopoWszystkie wykonywane nasażenie obiektu – dodaje dyrektor wierzchnie i urządzenia sportowe
Marek Frącz. Już udało się pozybędą posiadać certyﬁkaty IAAF
skać z tego Ministerstwa 1,3 mln zł wymagane przez Polski Związek
doﬁnansowania ze środków FunLekkoatletyki.
*

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie
art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782) informuje,
iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy
ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekretariacie Burmistrza
oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu został udostępniony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży: - niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr ew. 282/30 o pow.
200 m2, położona w Wólce Kozodawskiej gm. Piaseczno.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Zdzisław Lis
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Czego dotyczy referendum?
Pytania w referendum zarządzonym na 6 września mają następujące brzmienie:
Pytanie pierwsze: „Czy jest
Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej?”.
Pytanie drugie: „Czy jest Pani
/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finan-

sowania partii politycznych
z budżetu państwa?”.
Pytanie trzecie: „Czy jest Pani
/Pan za wprowadzeniem zasady
ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów
prawa podatkowego na korzyść
podatnika?”.

Referendum ogólnokrajowe jest wiążące przy frekwencji wynoszącej powyżej
50%. Jeśli frekwencja jest niższa, wynik referendum ma
charakter jedynie opiniodawczy.

Załącznik do uchwały
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 6 sierpnia 2015 r. (poz. …)

INFORMACJA
O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU
W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM
ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 R.

• głosujący może udzielić odpowiedzi na każde postawione pytanie, stawiając
na karcie do głosowania znak „X” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki)
w kratce z lewej strony obok odpowiedzi pozytywnej „TAK” albo w kratce z lewej strony
obok odpowiedzi negatywnej „NIE”

Przyczyną nieważności głosu jest:
• postawienie znaku „X” w obu kratkach w odpowiedzi na dane pytanie
• niepostawienie znaku „X” w żadnej z kratek w odpowiedzi na dane pytanie

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE
LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW
REFERENDUM

Masz tę moc zmienić jutro
Zapraszamy kobiety bezrobotne z terenu gminy Piaseczno,
chcące powrócić na rynek pracy, do udziału w bezpłatnym
programie „Masz tę moc zmienić jutro”.
Program będzie prowadzony
w ramach Klubu Integracji Społecznej w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Piasecznie. Jego celem jest nie
tylko aktywizacja bezrobotnych
kobiet, ale także przygotowanie
ich do procesu planowania przyszłości zawodowej i osobistej,
pomoc w odkrywaniu własnego
potencjału oraz przygotowanie
do samodzielnego poruszania
się po rynku pracy i nabycie
umiejętności związanych z dobrą komunikacją w ważnych
obszarach życiowych.
W programie przewidziano
warsztaty, między innymi z komunikacji interpersonalnej,
asertywności, motywacji i automotywacji, zarządzania czasem
i budżetem domowym, radzenia
sobie ze stresem, pierwszej pomocy dla dzieci oraz prawa

pracy. Dodatkowym punktem
programu będą indywidualne
spotkania z trenerem pracy, psychologiem oraz grupą wsparcia.
Program realizowany będzie od października 2015 r. do
lutego 2016 roku w Miejsko –
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Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Piasecznie przy ul.
Wojska Polskiego 54.
Zapisy przyjmowane będą
telefonicznie pod nr: (22) 75672
63 lub (22) 750 3308 do dnia
18 września 2015 roku.

Lato w Mieście – podsumowanie
W ramach akcji wakacyjnej Urząd Miasta wraz ze szkołami i jednostkami organizacyjnymi zapewnił różnorodne atrakcje w czasie
wolnym skierowane do dzieci i młodzieży.
Kulturalne Lato
Centrum Kultury w Piasecznie zrealizowało pakiet różnorodnych zajęć pod hasłem Kulturalne Lato. W Przystanku Kultura
dzieci i młodzież skorzystali
z sześciu rodzajów warsztatów:
szachów, planszówek, rysunku
i malarstwa, malowania na szkle,
warsztatów ﬁlmowych i kreatywnych „Zabookuj sobie wakacje”. Dorośli pracowali natomiast nad sprawnością ﬁzyczną
podczas zajęć Aktywni 50+.
Również w Muzeum Regionalnym odbywały się warsztaty
przybliżające kulturę i tradycje
starożytnych cywilizacji. Lokalne
Kluby Kultury zapewniały ciekawe zajęcia, wycieczki i imprezy wyjazdowe m.in. do Term
w Mszczonowie. W Klubie Kultury w Zalesiu Górnym udało
się zrealizować międzypokoleniowy, artystyczny projekt „Wlaz
w las” dotyczący kreatywnego
wykorzystania miejsca, w którym żyjemy. Projekt ten doﬁnansowany został z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przez całe wakacje dzieci
w wieku przedszkolnym niedzielne południa spędzały na
spotkaniach z animatorami teatru w ramach tzw. Zakątków
Kultury realizowanych na dziedzińcu Przystanku Kultura. Odbywały się również copiątkowe
koncerty organizowane na miejskim rynku.
Na sportowo
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie od 29 czerwca do końca lipca zorganizował
zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do
12 lat z gminy Piaseczno. Przez
pięć turnusów dzieci aktywnie
uczestniczyły w zajęciach sportowych. Dzień „kolonisty” wypełniony był bardzo szczelnie różnymi aktywnościami, takimi jak:
pływanie, karate, taniec sportowy, boks, kickboxing, piłka koszykowa, zabawy i gry zespołowe, tenis stołowy, ścianka
wspinaczkowa, piłka nożna. Za-

Maraton
zumby na
rynku
Fanów rekreacji na świeżym powietrzu zapraszamy w sobotę
29 sierpnia na miejski rynek.
Tego dnia od godz. 11.00 każdy
chętny będzie mógł spróbować,
jak się ćwiczy zumbę czy aeroboks, a także zatańczyć ﬂamenco i bachatę. Maraton zumby, odbywający się pod hasłem
„Rozruszajmy Piaseczno”, potrwa do godz. 16.30. Podczas imprezy prowadzony będzie instruktaż zdrowego odżywiania
(godz. 11.50 i 14.30). W programie znalazły się też podstawy
pierwszej pomocy przedmedycznej. Organizatorem wydarzenia jest KAZU ﬁt&fun, a patronat objął Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis.

jęcia prowadzone były przez trenerów oraz instruktorów z piaseczyńskich klubów sportowych:
UKS BUSHI TEAM, KS GRAWITACJA, X-Fight Piaseczno, MUKS Piaseczno, WIŚNIEWSKI KICKBOXING. Zajęcia odbywały się na
obiektach GOSiR Piaseczno: hali
sportowej, ściance wspinaczkowej, pływalni, boisku Orlik. Każda
dyscyplina sportowa miała swoich wiernych fanów. Uczestnicy
chętnie brali udział w zajęciach.
Jak co roku pod koniec każdego
turnusu padały pytania: kiedy ruszają zapisy na zimę w mieście?
Dzieci, mimo że nie wyjechały
z miasta, były bardzo zadowolone
ze sposobu spędzania wakacji.
Dodatkowym atutem sportowego wypoczynku były drugie
śniadania oraz domowe obiady
przygotowywane przez stołówkę
Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie.
Łącznie w zajęciach wzięło udział
ponad 450 dzieci.
Tańszy basen i bezpłatna
nauka pływania
W wakacje na pływalni GOSiR w godzinach 8:00 - 16:00 od
poniedziałku do piątku obowiązują jeszcze wakacyjne opłaty
(4 zł/1 godz.) dla dzieci i młodzieży
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych (należy okazać legitymację). Prowadzona była też darmowa nauka pływania dla dzieci
i młodzieży wg. graﬁku.
Aktywności w szkołach
W ośmiu placówkach oświatowych na terenie gminy od 29
czerwca do 17 lipca prowadzone
były zajęcia stacjonarne w godz.
9.00 – 14.00. Dzieci oprócz zajęć
zapewnione miały posiłki. Korzystały z placów zabaw, chodziły na
spacery, wykonywały prace plastyczne różnymi technikami. Zorganizowane zostało karaoke i wyprawy na basen. Swoją kreatywnością można było się wykazać podczas warsztatów ekologicznych, teatralnych, fotograficznych, kaligraficznych i z wykonywania origami. Przydatna

okazała się też nauka nakrywania
do stołu. Odbyły się spotkania
z policjantem, strażakiem i leśniczym, podczas których dzieci mogły przyjrzeć się sprzętowi używanemu w pracy tych służb.
W Szkole Podstawowej Nr 1 dzieci
wzięły udział w zajęciach z bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, które poprowadził przedstawiciel Komendy
Stołecznej Policji. Uczyły się też
podstaw pierwszej pomocy pod
fachowym okiem ratownika medycznego z Fundacji Jednym Śladem. Dzięki uprzejmości księdza
proboszcza paraﬁi św. Anny dzieci
skorzystały z sali kinowej, brały
również udział w warsztatach
prowadzonych przez Muzeum
Regionalne. Placówka w Chylicach zaoferowała dzieciom naukę
języka niemieckiego, zorganizowane zostało też spotkanie
z przedstawicielem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct,
na zakończenie którego wspólnie
zatańczono taniec „belgijkę”. Do
końca wakacji akcja trwa jeszcze
w świetlicy w Głoskowie.
Dzieci i młodzież korzystać
mogli też z ogólnodostępnych boisk przyszkolnych.
Kolonie z programem
proﬁlaktycznym
Gmina Piaseczno zorganizowała letni wypoczynek z programem proﬁlaktycznym dla 225
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. W okresie
od 13 lipca do 7 sierpnia dzieci wypoczywały nad morzem podczas
dwóch turnusów w Mrzeżynie,
do Białego Dunajca wyjechały na
dwa pierwsze tygodnie sierpnia,
a nad zalewem w Sielpi młodzież
gościła od 31 lipca do 13 sierpnia.
Dyżury wakacyjne
przedszkoli
W trakcie przerwy wakacyjnej przedszkola publiczne Nr 1,
4, 5 i 7 pełniły dyżury umożliwiając rodzicom pozostawienie malucha pod opieką fachowej kadry.
*
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
UiA.ZP.6721.30.2015.APA
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza przetargi pisemne nieograniczone na
sprzedaż lokali mieszkalnych i oddanie
w użytkowanie wieczyste gruntu:

Część jawna przetargu odbędzie się
w dniu 18 września 2015 r. o godz. 10.45
w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

1. Przetarg na sprzedaż LOKALU MIESZKALNEGO nr 4, o powierzchni użytkowej 34,50
mkw., usytuowanego na pierwszym piętrze
budynku mieszkalnego wielorodzinnego
położonego przy ul. Młynarskiej 3, 05-500
Piaseczno, na działce nr ewid. 12/2, obręb
19m, Piaseczno, o pow. 406 mkw. – z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą
o pow. 2,30 mkw., oraz udziałem wynoszącym 368/3190 części we współwłasności
wszelkich urządzeń i innych części budynku,
które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego
gruntu – udział w wysokości 368/3190 w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego dz. nr ewid. 12/2, obręb 19m,
Piaseczno, nieruchomość uregulowana
w księdze wieczystej nr WA5M/00294212/8.
Lokal mieszkalny nr 4 składa się z pokoju,
kuchni i łazienki. Wejście do łazienki lokalu
nr 4 urządzono przez korytarz, stanowiący
część wspólną budynku. Lokal znajduje się
w bardzo złym stanie technicznym i wymaga remontu.
Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego
(ul. Młynarska 3/4, Piaseczno) – 114 326,00 zł
brutto.
Cena wywoławcza udziału w pr. użytkowania wieczystego gruntu – 38 480,00 zł.
Wysokość wadium: 7 640,30 zł. UWAGA:
przy wpłacaniu wadium należy wskazać numer porządkowy lokalu mieszkalnego.
Część jawna przetargu odbędzie się
w dniu 18 września 2015 r. o godz. 10.00
w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Informacje dotyczące obydwu przetargów na sprzedaż i oddania w użytkowanie
wieczyste nieruchomości (lokale nr 4 i 5
przy ul. Młynarskiej 3):
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania
wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej + 23% podatek VAT, podlega
zapłacie jednorazowo, nie później niż do
dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 1% ceny nieruchomości gruntowej + 23% podatek VAT.
Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
w terminie do dnia 14 września 2015 r.
(włącznie) do godz. 18.00 – w zamkniętych
kopertach.

2. Przetarg na sprzedaż LOKALU MIESZKALNEGO nr 5, o powierzchni użytkowej 34,60
mkw., usytuowanego na pierwszym piętrze
budynku mieszkalnego położonego przy ul.
Młynarskiej 3, 05-500 Piaseczno, na działce
nr ewid. 12/2 obręb 19m, Piaseczno, o pow.
406 mkw. – z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 0,9 mkw., oraz udziałem wynoszącym 355/3190 części we współwłasności wszelkich urządzeń i innych części
budynku, które nie służą do wyłącznego
użytku właścicieli poszczególnych lokali
wraz z ustanowieniem prawa użytkowania
wieczystego gruntu – udział w wysokości
355/3190 w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego dz. nr ewid. 12/2,
obręb 19m, Piaseczno, nieruchomość
ure-gulowana w księdze wieczystej nr
WA5M/00294212/8. Lokal mieszkalny nr 5
składa się z pokoju, kuchni i łazienki. Wejście
do lokalu nr 5 urządzono przez korytarz,
stanowiący część wspólną budynku. Lokal
znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i wymaga remontu.
Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego
(ul. Młynarska 3/5, Piaseczno) – 116 136,00 zł
brutto.
Cena wywoławcza udziału w pr. użytkowania wieczystego gruntu – 37 113,00 zł.
Wysokość wadium: 7 662,45 zł. UWAGA:
przy wpłacaniu wadium należy wskazać numer porządkowy lokalu mieszkalnego.
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Oferty składane przez zainteresowanych
winny zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę, lub
firmę oraz siedzibę,
2. datę sporządzenia oferty,
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się
z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. dowód wpłacenia wadium.
Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium na konto gminy
Piaseczno nr 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094
do dnia 14 września 2015 r.
Wysokość stawek procentowych opłat
z tytułu użytkowania wieczystego: 1% ceny
udziału w gruncie przynależnego do lokalu.
Zasady aktualizacji opłat: wysokość
opłaty rocznej może ulec zmianie stosownie
do art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie
z art. 77 ugn wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej
nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy
zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.
Termin wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego ww. nieruchomości:
do dnia 31 marca każdego roku, począwszy
od roku następującego po roku, w którym
ustanowione zostanie prawo użytkowania
wieczystego.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
i Gminy Piaseczno, opublikowanie w prasie
lokalnej oraz na stronie internetowej
urzędu www.piaseczno.eu – stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji o przetargu
udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II
piętro, pok. 70, w godz. 8.00–16.00, tel. 22
701 75 23.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
inż. Zdzisław Lis

EkoNiedziela
Już 20 września w niedzielne przedpołudnie na rynek w Piasecznie
wraca „EkoNiedziela”.
„EkoNiedziela” to warsztaty
sportowo- ekologiczne, cykliczne, odbywające się dwa
razy w roku. Organizatorem
warsztatów jest Piaseczyńska
Fundacja Ekologiczna przy
wsparciu gminy Piaseczno. Patronat honorowy nad imprezą
sprawuje Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno Zdzisław
Lis. Główne założenia warsztatów to przede wszystkim upo-

wszechnienie wśród dzieci
i młodzieży nawyków zdrowego stylu życia, edukacja oraz
kształtowanie aktywnej postawy wobec przyrody.
Stałe punkty warsztatów
to prezentacja dyscyplin sportowych oraz turnieje sportowe
prowadzone przez piaseczyńskie stowarzyszenia i kluby
sportowe, zajęcia plastyczne
związane z edukacją oraz eko-

logią, konsultacje dotyczące
ochrony środowiska i ładu przestrzennego w gminie Piaseczno, prelekcje o ekologii, spotkania z harcerzami, doradztwo
w dziedzinie edukacji, zajęcia
plastyczno-techniczne o tematyce ekologicznej. Każdy z uczestników dostaje okolicznościowy
upominek. Warsztaty są bezpłatne.
Zapraszamy serdecznie.

Zapobieganie bezdomności
Ruszyła akcja bezpłatnej sterylizacji/kastracji zwierząt pochodzących z terenu gminy Piaseczno
Straż Miejska w Piasecznie informuje, że rozpoczęła się akcja
bezpłatnej sterylizacji/kastracji
zwierząt pochodzących z terenu
gminy Piaseczno. Sterylizacja
oraz kastracja psów i kotów jest
całkowicie bezpłatna i odbywa
się na koszt gminy.
Warunki skorzystania
z zabiegu:
a) Właściciel zwierzęcia musi
być zameldowany lub mieszkać
na terenie gminy Piaseczno.
b) Wypełnienie przez właściciela zwierzęcia formularza
„Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji
psa/kota w 2015 r.”.
c) Okazanie dowodu tożsamości
lub innego dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania na
terenie gminy Piaseczno (np. zeznanie podatkowe).
d) Okazanie książeczki zdrowia
psa/kota, rodowodu lub innego
dokumentu potwierdzającego
prawa do zwierzęcia.
e) Pies lub kot ma być oznakowany chipem.

f) W przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko
wściekliźnie.
g)Właściciel zwierząt może wykonać maksymalnie 3 zabiegi
w 2015 r.
Akcja sterylizacji/kastracji
zwierząt prowadzona jest w 12
gabinetach weterynaryjnych
położonych w gminie Piaseczno.
Lecznice należące do konsorcjum, które realizuje zadanie:
1. Iwona Piechowska, Przychodnia Weterynaryjna, ul. Szkolna
24, lok. 4, 05-500 Piaseczno, tel.
22 716 44 16, 605 256 582.
2. Patrycja Kurska, Lecznica Weterynaryjna Dobry Wet, ul. Mazowiecka 42, 05-502 Bobrowiec,
tel. 22 423 60 10.
3. Janusz Jakubowski, Przychodnia Weterynaryjna Saba, ul.
Księżycowa 11A, 05-540 Zalesie
Górne, tel. 22 757 85 04.
4. Katarzyna Zapaśnik, Gabinet
Weterynaryjny BemaVet, ul.
Grochowskiego 1/52, 05-500 Pia-

seczno, tel. 604 405 953.
5. Adam Grabowski, Gabinet
Weterynaryjny, ul. Pod Bateriami 27, 05-500 Piaseczno, tel.
22 756 73 27, 604 409 158.
6. Jacek Stanisławski, Gabinet
Weterynaryjny, ul. Granitowa 18B,
05-500 Piaseczno, tel. 607 623 423.
7. Jacek Lemański, Przychodnia
Weterynaryjna, ul. 3 Maja 46,
05-504 Złotokłos, tel. 22 726 97 79,
602 245 105.
8. Maciej Wojtczak, Gabinet Weterynaryjny, ul. Kościuszki 2, 05500 Piaseczno, tel. 22 756 99 15.
9. Ireneusz Niemyski, Całodobowa Lecznica Zwierząt, ul.
Działkowa 42A, 05-509 Józefosław, tel. 22 716 93 67, 601 354 467.
10. Tomasz Stanikowski, Gabinet
Weterynaryjny, ul. Młynarska 23,
05-500 Piaseczno, tel. 502 183 952.
11. Joanna Sawicka, Gabinet Weterynaryjny, ul. Millenium 38,
05-503 Głosków tel. 501 926 437.
12. Joanna Pytloch, Przychodnia
Weterynaryjna Vet-Comlex, ul.
Kniaziewicza 45, lok. 13, 05-500
Piaseczno, tel. 603 890 589.
*

Czworonogi czekają na opiekuna
Zwierzaki czekają w Przytulisku Prima–Vet w Konstancinie,
tel. 22 754 09 75, 22 726 74 75.

Nedzia w typie owczarka niemieckiego i Bercia. Obie
suczki są bardzo miłe, pozwalają na wszystkie zabiegi
leczniczo-pielęgnacyjne, pięknie chodzą na smyczy
i grzecznie zachowują się podczas jazdy autem. Prosimy o pomoc w odnalezieniu ich właścicieli.

Bara - suczka w typie setera irlandzkiego. Jest
ułożona, bardzo grzeczna, umie chodzić na smyczy i dobrze dogaduje się z innymi psami.
Suczka czeka na swoich właścicieli w lecznicy
w Konstancinie.

Fecio - to mała przylepka z wielkim duchem. Jeśli
czuje, że powinien pokazać, kto tu rządzi, to z pewnością to zrobi. Pięknie chodzi na smyczy, jest bardzo grzeczny, nie hałasuje, nie niszczy. Jedyne czego
potrzebuje, to dobrego i kochającego opiekuna.

Bazylia - suczka w typie terriera. Jest spokojna, bardzo grzeczna, potraﬁ chodzić na smyczy, świetnie
dogaduje się z innymi psami. Przed adopcją zostanie
wysterylizowana, zaszczepiona, zachipowana i zabezpieczona przeciw pasożytom.

Ogłoszenie
GGG.6845.1.101.2015.MP.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (DzU
z 2015 r., poz. 782) informuje, iż na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekretariacie Burmistrza oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu zamieszczony został do publicznej wiadomości
„Wykaz Nieruchomości” przeznaczonych do

wydzierżawienia części działek ozn. numerami ewid. 43, 45/15 i 56, obręb 42, położonych w Piasecznie, ul. Wschodnia; części
działki nr 63/6, obręb 19, położonej w Piasecznie w rejonie ul. Puławskiej 32C, 32D
i 32A; części działki nr 5/15, obręb 5, położonej w Piasecznie, ul. Energetyczna, pod
reklamę.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
inż. Zdzisław Lis
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Moja podstawówka
Łza się w oku kręci gdy wspominam dawne czasy. Tak jak w piosence „Upływa szybko
życie, jak potok płynie w dal…” tak sięgam pamięcią w czasy, które już nie powrócą
i przejdą w cień zapomnienia.
Podstawówka na Świętojańskiej to
pierwsza moja szkoła. Pierwsze
spotkania z kolegami i koleżankami, pierwsza praca w grupie,
pierwsze radości i niepowodzenia .
Chciałam przedstawić nie historię szkoły, w której uczyłam
się przez sześć lat, tylko moje
przeżycia tak jak je widziałam
i zapamiętałam.
W połowie XX w. w Piasecznie istniała tylko jedna szkoła podstawowa, przy ulicy Świętojańskiej 18. Budynek szkoły
- piętrowy z cegły, zbudowany
w 1935 r., (po wojnie dobudowano salę gimnastyczną).
Ulica Świętojańska na owe
czasy była jedną z porządniejszych
ulic – wybrukowana ,z chodnikiem, oświetlona, z dużymi drzewami, które dodawały jej uroku.
Po prawej stronie idąc od miasta,
stały dwie duże kamienice.
W pierwszej oprócz lokatorów
kilka lat później swoją siedzibę
miała Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska. Niedawno dom zburzono i wybudowano nowoczesny
ośrodek „Dromader”.
W drugiej kamienicy, dziś
pięknie odnowionej, na pierwszym piętrze mieścił się gabinet
analiz lekarskich prowadzony
przez dr Zgirską-Bagińską, później
przez dr Sikorską .W drewnianej
przybudówce był magiel ręczny p. Gajewskiej. Znane miejsce
w całej okolicy. Centrum najnowszych wiadomości.
Po lewej stronie w narożnym domu znajdował się sklep
Spółdzielni Spożywców, następnie stolarnia Ringa (później spłonęła). Reszta zabudowań to małe
domy, przeważnie drewniane.
Na uwagę zasługuje jeszcze istniejący, piekny drewniany dom
pp Zarębów .
Do piaseczyńskiej szkoły
uczęszczały dzieci z odległych
stron: z Julianowa, Chyliczek,
Iwicznej, z Chojnowa, Stefanowa, Żabieńca, z Siedlisk, Kątów...
Przeważnie szły pieszo, ale
z kierunku Góry Kalwarii przyjeżdżały ciuchcią.
Pod moim oknem stał semafor i ciuchcia często się tam zatrzymywała. Maszynista gwizdał,
parowóz wyrzucał kłęby czarnej
pary, a dzieciaki wysypywały się
z pociągu i pędziły do szkoły.
Uczniowie szkoły to zbieranina różnych roczników. W jednej klasie różnice sięgały nawet
czterech lat. Wszyscy chodziliśmy w jednakowych strojach,
w granatowych fartuchach z białymi kołnierzykami. Nikt nie cierpiał z powodu ubóstwa, bo fartuch wszystko przykrywał.
Szkoła na początku roku była
gotowa do przyjęcia uczniów. Wymalowana, wyczyszczona, pachnąca farbą i taka odświętna.

Pierwszego września wszystkie dzieci w biało-granatowych
strojach zebrane na szkolnym boisku witały szkołę. Każde z nadzieją
na lepsze stopnie…
Sale szkolne, klasy, były jednakowe. Nad tablicą wisiały portrety
przywódców partyjnych: Bieruta,
Rokossowskiego ,Cyrankiewicza…
Z boku sali stał długi drewniany wieszak na ubrania, później
zorganizowano szatnie w suterenach. W rogu klasy był tzw. kącik
czystości, z taboretem, miednicą,
dzbanem na wodę i wiadrem.
Choć na makatce wyhaftowano
„Czystość to zdrowie”, to w zasadzie stale było brudno.
Na tylnej ścianie wisiała tablica „gazetka ścienna”, na której
umieszczano aktualności.
Ławki drewniane połączone
z pulpitami miały kasetki na tornistry oraz otwory w blacie na
szklane kałamarze, do których
rano woźny p. Płatek, z czajniczka od parzenia herbaty nalewał atrament .
Ławki były stare, podrapane,
popisane, poplamione, z mnóstwem drzazg. Po lekcjach byliśmy
umazani atramentem, a niektórzy
mieli granatowe zęby.
Podczas przerwy – pauzy spacerowaliśmy po korytarzu przeważnie parami pilnowani przez
nauczyciela. W ciepłe dni wychodziliśmy na boisko. Dziewczyny
bawiły się w kole lub skakały na
skakankach, chłopaki grali w „nogę” lub w „zośkę”, a niektórzy
w WC palili papierosy. Byli tacy, co
wbrew regulaminowi jeździli na
rowerach. Jeden z nich nazwiskiem Kapusta, z VI b, wjechał na
mnie rowerem i rozbił mi głowę.
Była afera!
Szkoła posiadała gabinet lekarski i dentystyczny. Przeprowadzano badania okresowe, szczepienia, leczono.
Dentystka przeglądała, leczyła
lub wyrywała zęby, co zdarzyło się
mojej siostrzeWandzie. Miała usunięty zdrowy ząb, „dwójkę”.
Higienistka co jakiś czas
sprawdzała dzieciom włosy, bo
szerzyła się wszawica. Kiedyś
przybyła ekipa sanitarna i proszkiem DDT wyﬂitowała wszystkie palta, co potem długo śmierdziało. Dziwiłam się, dlaczego
palta a nie głowy.
W suterenach mieściła się stołówka, w której biedniejsze dzieci
jadły obiady.
Wracając ze szkoły, też można było się wiele nauczyć. Mijaliśmy płoty pokryte przeróżnymi
rysunkami, napisami, rebusami
(wtedy nie malowano na ścianach). Czego tam nie było… Lekcje wychowania seksualnego nie
były potrzebne.
W spółdzielni na rogu ulicy
kupowaliśmy oranżadę w prosz-

ku, którą na miejscu spożywaliśmy, sypiąc do gardła. Koło kapliczki, za skrzyżowaniem ulic
w kiosku z gazetami (dziś prowadzi go p. Jadzia) chłopaki kupowali
papierosy „sporty” na sztuki.
Do Piaseczna sprowadziliśmy
się w 1949 r. Moja mama choć rodowita piaseczynianka, po kądzieli
z rodu Bernatowiczów, cały okres
międzywojenny z rodziną spędziła
w Warszawie. Nie mogliśmy od
razu zamieszkać w naszym domu
przy ul. Czajewicza 23, bo po wyprowadzce Sądu jeden lokator – sędzia nie chciał opuścić lokum.
Mieszkaliśmy zatem w wynajętym mieszkaniu przy ul. Rejtana.
Nasza rodzina była liczna – rodzice
i pięć córek. Dwie najstarsze siostry pokończyły już szkoły, średnia
Hela poszła do liceum na ul.Zgody,
a ja z młodszą siostrąWandą uczyłyśmy się na Świętojańskiej.
Tak mijały dni, miesiące, lata...
Teraz wracają wspomnienia te lepsze i gorsze, chwile, które chciałoby
się zachować w pamięci, nauczycieli, którym chciałoby się dziękować do końca życia.
Naukę w szkole rozpoczęłam
pierwszego września 1950 r. Poszłam od razu do drugiej klasy, bo
ucząc się gry na fortepianie, nauczyłam się czytać i pisać. Mama
mnie jeszcze douczyła z elementarza Falskiego i po krótkim egzaminie rozpoczęłam naukę. Cieszyłam się bardzo, bo nie chciałam być
„pierdakiem”.
Do szkoły miałam blisko, słychać było dzwonki. Pierwszym
moim nauczycielem był p. Górnisiewicz - kierownik szkoły.
Starszy, stateczny pan wzbudzał
powszechne zaufanie. Z racji
swego stanowiska często zastępowała go na lekcjach bardzo lubiana przez nas uczennica z VII
klasy. Miała talent pedagogiczny.
Najmniej lubiłam „Śpiew”, choć
muzykę uwielbiałam i już nieźle
grałam na fortepianie. Lekcje
prowadziła młoda pani , która
zajmowała się też harcerstwem.
Wtedy harcerstwo było „czerwone” i każdy musiał należeć do
tej organizacji, a ponieważ ja
i moja koleżanka Helcia Brzezińska nie chciałyśmy należeć, to
miałyśmy nieprzyjemności. Co
lekcja byłyśmy piętnowane, że
nie chcemy służyć ludowej ojczyźnie. Miałyśmy nawet stopnie obniżane.
Moim wychowawcą chyba
od IV kl. do końca szkoły był p. Fr.
Wieczorek. Uczył nas matematyki, ﬁzyki i chemii. Pięknie pisał
i rysował na tablicy oraz grał na
skrzypcach. Wszyscy go bardzo
lubiliśmy, bo był sprawiedliwy,
stanowczy, nigdy nikomu nie robił publicznie przykrości. Jak ktoś
szczególnie zawinił, to brał go oddzielnie na rozmowę.
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Niekiedy za większe przewinienia cierpiała cała klasa. Zostawaliśmy po lekcjach nawet na trzy
godziny i mieliśmy lekcje z ﬁzyki
lub z matematyki.
Teraz nie do pomyślenia, żeby
nauczyciel z własnej woli poświęcił
swój wolny czas.
Uwielbiałam naszą polonistkę
p. ZoﬁęWróblewską. Miała „cienki”
głosik i nigdy nie krzyczała (bo nie
mogła). Uczyła nas miłości do Polski i języka ojczystego. Zwracała
uwagę na piękne czytanie i recytowanie wierszy oraz poprawne
wypowiedzi. Lektura w tych czasach była jednorodna - radziecka.
Opowieści o pionierach i komsomolcach, o dzielnych żołnierzach
radzieckich… Oprócz lektury trzeba było prenumerować pisma, takie jak „Świerszczyk”, „Promyczek”,
Promyk”, które np. u mojej siostry
Wandy zastępowały podręczniki .
Na szczególne wyróżnienie
zasługuje para nauczycielska małżonków Fajtów. Mnie uczył pan
Fajt - geograﬁi i biologii. Umiał zafascynować uczniów. Przynosił
książki, których fragmenty czytano na lekcji, ciekawe rysunki,
zdjęcia, mapy. To pobudzało wyobraźnię i zachęcało do czytania.
Mile też wspominam p. Granatową, która prowadziła „Prace
ręczne”. Pamiętam też p. Ewę
Szulc, p. Andrzejewską .
Na początku lat pięćdziesiątych były w szkole lekcje religii
prowadzone przez ks. Hermanowicza i katechetkę Zoﬁę Rowińską. Wisiały też krzyże. Później
krzyże usunięto wraz z religią,
a my spotykaliśmy się przy kościele w tzw. organistówce. Wszyscy chodziliśmy.
Nasza klasa miała dużą rozpiętość wiekową i należała do tych
niesfornych. Starsi koledzy dyrygowali młodszymi. Nawet ich się
baliśmy.
Niektórzy nauczyciele stosowali kary cielesne tzw. „łapy”. Za
przewinienia w zależności od
stopnia winy dostawało się od jednej do kilku „łap” piórnikiem
w dłoń. Jak piórnik był masywny
to „łapa” też mocniejsza. Słabsze
piórniki rozbijały się szybko. Słyszałam, że niektórzy „recydywiści”
smarowali dłonie cebulą.
Przy szkole istniały też „kółka
zainteresowań” : geograﬁczne, polonistyczne….oraz mieściło się
„Ognisko Muzyczne” prowadzone
przez p. profesor Zoﬁę Pisarską. Ja
z moją siostrą chodziłyśmy na lekcje fortepianu.
Uwielbiałam te lekcje i w przyszłości poświęciłam się muzyce.
Skończyłam wyższe studia muzyczne.
Przy specjalnych okazjach organizowano w szkole występy. Recytowano wiersze, śpiewano, grano na fortepianie oraz tańczono.
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Zbiórka przed religią przy kościele św. Anny - rok 1955
Foto arch. prywatne Teresy Hałacińskiej
Występowały dzieci z Ogniska
Muzycznego i grup tanecznych.
Szczególnie dobra była grupa baletowa działająca przy PKP w Piasecznie. Niekiedy przyjeżdżali artyści z Warszawy, aby zaszczepić
w młodych ludziach miłość do
sztuki.
Miło wspominam te czasy,
choć nie było lekko. Szkoła przez
siedem dni w tygodniu od godziny
8 do 14, potem odrabianie lekcji, pomaganie rodzicom w domu, a ja
jeszcze ćwiczenie na fortepianie.
Na zakończenie VI i VII klasy
były egzaminy z polskiego i z matematyki –pisemny i ustny.
Miałam kilka koleżanek, które
lubiłam: Helcię Brzezińską, Ewę
Świerkowską, Elę Żółkiewską, Jolę
Leszek. Z Helcią spotykałyśmy się
codziennie. Razem odrabiałyśmy
lekcje w moim domu, bo u mnie
było więcej miejsca. Helcia mieszkała w przydrożnym domku
w tzw. służbówce dróżnika z maleńkim pokoikiem i kuchenką. Ciasnota straszna – rodzice i pięcioro
dzieci, ale porządek wzorowy. Ojciec pilnował przejazdów ciuchci i
obsługiwał trzy szlabany.
Pamiętam kolegów: Zygmunta Borowskiego, Stasia Szczukę, Stelmaszczyka, Ryśka Mroza,
Grześka Zielińskiego, M. Brajbisza…
Szczególnie pamiętam jedną
zbiórkę złomu. Rywalizowaliśmy
z innymi klasami w zbiórce makulatury i złomu. Nasza klasa zdobyła pierwsze miejsce. Przysłużyli
się do tego chłopaki z Brzajbiszem
na czele, którzy przynieśli z kolei
szerokotorowej jakiś element podwozia wagonowego. Ojciec Brajbisza był tam zawiadowcą stacji.
Po oﬁcjalnym ogłoszeniu wyników konkursu zjawiła się straż kolejowa nakazując zwrot skradzionej rzeczy. (ale się nadźwigali !).
Pierwsze miejsce przepadło..
Jak spędzaliśmy czas wolny?
Właściwie czasu wolnego nie było.
Po lekcjach szło się do domu, aby
odrabiać lekcje i pomagać rodzicom. Wolnych sobót też nie było
i została tylko niedziela. To był naprawdę świąteczny dzień.
Nikt nie pracował, ludzie odświętnie ubrani szli do kościoła. Po
mszy młodsze dzieci udawały się
do kina na „Poranek” , a po obiedzie
starsi szli w odwiedziny, na spacer
do lasu lub nad rzekę.
Na końcu mojej ulicy (Czajewicza) znajdowała się wysoka

Rada Miejska
rada@piaseczno.eu
Burmistrz
Zdzisław Lis
sekretariat@piaseczno.eu

I zastępca burmistrza
Anna Bednarska
juszczyk@piaseczno.eu
II zastępca burmistrza
Hanna Kułakowska-Michalak
michalak@piaseczno.eu

piaszczysta góra, a za nią w dole
wiła się rzeka Jeziorka. To była
piękna czysta rzeka. Płynęła zakolami pośród drzew i łąk dostarczając mieszkańcom miłego relaksu.
Nad brzegiem często spotykało się malarzy, (wśród nich moją
siostrę Ziutę) utrwalających na
płótnach piękno krajobrazu. Zimą
zjeżdżaliśmy z tej górki na sankach
specjalnie wpadając do rzeki.
Na placu pod górką w dni powszednie odbywał dwa razy w tygodniu targ „nasienny”, a w niedziele były tzw. „dechy” –podium
z desek ogrodzone sznurem. Muzykanci przygrywali, a ludzie za
małą opłatą tańczyli.
Rzeka Jeziorka dalej płynęła
koło posiadłości Regnerówka. Hodowano tam pawie. Nie mogłam
się napatrzeć na te piękne ptaki.
Krzyczały jak koty, fruwały po
drzewach, straszyły rozłożonymi
ogonami i dziobały. Dalej przechodząc przez mały mostek szłam do
mojej ciotki do Żabieńca. Był tam
staw z tysiącami rechoczących
żab. Wieczorami żabie koncerty
rozbrzmiewały po całej okolicy.
Największą atrakcją Piaseczna było kino Mewa, prowadzone przez p. Kocha. Dużo ludzi
chodziło wtedy do kina (nie było
telewizji i Internetu). Zdobycie biletu nie było prostą sprawą. Kieszonkowego za moich czasów nie
znano i trzeba było dobrze zasłużyć , aby dostać parę złotych na
bilet.
Atmosfera w kinie – magiczna. Z głośników płynęła piosenka „Siwy włos”, śpiewana niskim głosem przez Martę Mirską,
po sali sprawdzając porządek przechadzał się kierownik kina błyszcząc złotymi sygnetami .
Gdy zgasło światło „leciała”
kronika ﬁlmowa, potem krótkometrażówka, a na końcu oczekiwany ﬁlm. (na szczęście reklam
nie było).
I tak czas szkoły podstawowej
przeszedł do historii. Zaczęłam naukę w liceum w Zalesiu Dolnym
w „Platerowce”. Cztery lata szybko
minęły, zaczęły się studia.W wieku
17 lat byłam studentką Wydz. Fizyki U.W. po roku zmieniłam studia na muzyczne, (czego nie żałuje), ale pierwsza szkoła zapadła
mi w pamięci najgłębiej .
Teresa Hałacińska
(z d. Łukjaniuk)

e-mail urzędowy:
urzad@piaseczno.eu
Druk:
Agora SA
Skład:
Biuro Promocji i Informacji
Gminy Piaseczno
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Natalia Przybysz
pożegna wakacje

Zalesie po raz ósmy
otwiera ogrody

Gwiazdą tegorocznego koncertu na zakończenie wakacji, który odbędzie się już
28 sierpnia na rynku miejskim, będzie Natalia Przybysz z zespołem.
Natalia to jedna z najbardziej
utalentowanych polskich artystek sceny muzycznej, która
dała się poznać szerokiej publiczności jako wokalistka zespołu Sistars.
Pierwsza płyta zespołu wydana została w 2003 roku. Po
zawieszeniu działalności Sistars, twórcze dokonania Natalii możemy obserwować głównie pod nazwą Natalia NATU
Przybysz. W tym czasie artystka wydała albumy: „Natu &
Envee – Maupka comes home”,
„Gram Duszy”, „Kozmic Blues:
Tribute to Janis Joplin”. Uznanie, jakie zdobyła Natalia po
wydaniu w 2013 r. płyty „Kozmic Blues: Tribute to Janis Joplin”, było jednym z impulsów
do nagrania najnowszego albumu pt. „Prąd”. Artystka nie
ukrywa, że Janis Joplin stała się
dla niej inspiracją. Na krążku
nadal podąża ścieżką bluesa
i rocka z lat ’60., a teksty, których jest autorką, pisane są pod
wpływem refleksji i silnych
przeżyć.

29 i 30 sierpnia odbędzie się kolejna, VIII edycja Festiwalu „Otwarte Ogrody” w Zalesiu Dolnym

W piątek zapraszamy o godz. 19.00 na rynek na dawkę muzyki z najwyższej półki
Foto Ostrołęckie Centrum Kultury
Koncert Na Zakończenie
Wakacji to cykliczna już impreza organizowana przez Cen-

trum Kultury. Fanów NATU
i nie tylko zapraszamy na ostatni
piaseczyński koncert tego lata,

który rozpocznie się o godzinie
19.00 na miejskim rynku.
*

XI Jarmark Piaseczyński
Tegorocznym motywem Jarmarku
będzie Ziemia Radomska.
13 września zapraszamy od godz.
12.00 do parku miejskiego na coroczną imprezę plenerową w ramach obchodów Europejskich Dni
Dziedzictwa, która nawiązuje do
dawnej tradycji targów wielkich
w Piasecznie. Uczestnicy Jarmarku
będą mieli okazję zobaczyć stroje
ludowe, wyroby sztuki ludowej
i rzemiosła, poznać repertuar muzyczny, a także smak kuchni regionalnej zaproszonych gości. O 18.00
wystąpi Zawołany Skład Weselny.

Będzie można także obejrzeć plenerowy spektakl pt. „Księga Błazna
– moralitet plebejski” w wykonaniu Teatru Rozrywki Trójkąt z Zielonej Góry. Nie zabraknie pokazów
rycerskich i pokazów dawnego rzemiosła. Jedną z atrakcji będzie także
wypiek regionalny – „Baran Piaseczyński”. Na jarmarcznych kramach będzie można zakupić wyroby garncarskie, kowalskie, rękodzieło a także potrawy kuchni tradycyjnej. Zapraszamy również na

Tym razem zapraszamy na wystawę rzeźby w ogrodzie
prof. Adama Myjaka i koncert Kwartetu AQUAMARINE
w ogrodzie „Domu Zośki”. Bardzo ciekawe mogą okazać
się także japońskie klimaty w ogrodzie Kolonii Artystycznej, gdzie odbędzie się pokaz parzenia zielonej herbaty
i pokaz pantomimy – butoh, japońskiego tańca wolności.
Zachęcamy także do odwiedzenia ogrodu Krystyny Gontarczyk gdzie na gości czekać będzie pogawędka i slajdy
w temacie szlaku algierskich malowideł prehistorycznych
na Saharze.
Jedną z atrakcji będzie także konkurs ekologiczny
oraz prezentacja multimedialna pt. „Kompostuję – przyrodę szanuję” – mgr inż. Barbary Wysockiej, Naczelnik
Wydziału Gospodarki Odpadami. Do wygrania w konkursie
jest kompostownik.
Pełen program VIII Festiwalu „Otwarte Ogrody” – Zalesie Dolne 2015 znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.otwarteogrody.pl.

Ostatnie
wakacyjne kino

Na Jarmarku rozstawianych jest ponad sto kramów
Foto Piotr Michalski
miejską wycieczkę z przewodniSzczegółowy program Jarkiem, zwiedzanie stacji kolei wąmarku dostępny na www.kulskotorowej i przejazdy drezynami.
turalni.pl.

Festiwal Piosenki Dołującej
Fanów twórczości ponurej zapraszamy na Festiwal Piosenki Dołującej już 5 września
w Uroczysku Zimne Doły w Lasach Chojnowskich.
„Smutek – to radość inaczej” – oto
motto Festiwalu Piosenki Dołującej stworzone przez znawcę i orędownika twórczości ponurej Andrzeja Poniedzielskiego. Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego wraz z Nadleśnictwem Chojnów i Centrum Kultury w Piasecznie kończą właśnie
przygotowania do realizacji trzeciej edycji tego niezwykłego festiwalu. – Korzystając z niezwykłych
walorów przyrodniczych i prowokującej nazwy Zimne Doły, realizujemy po raz trzeci wydarzenie
kulturalne w formie konkursu piosenki, które tradycyjnie nawiązuje

do przypisywanego nam malkontenctwa i wszechobecnego narzekania na „świat wokół nas” – informuje Ewa Kozłowska, prezes SPZG.
Sama idea festiwalu i jej konsekwentna realizacja pokazuje, że organizatorzy dysponują potencjałem twórczym i niezmierzonymi
pokładami humoru połączonego
z dystansem do siebie samych.
W poprzednich edycjach udział
brali znani muzycy: Kuba Sienkiewicz, Mirosław Czyżykiewicz i artyści reprezentujący środowiska
lokalne, Ania Sarosiak, Sławek Kosiński, Piąty Dzień czy Niebieski
Klucz. W tym roku pierwszą część

wydarzenia stanowić będzie konkurs zaplanowany w godz. 16.00
– 18.00, który poprowadzi tradycyjnie Andrzej Poniedzielski – ideolog ponurości, uważający, że „nazwa Sopot blednie przy naszym
niebanalnym wydarzeniu”. Nagrody dla zwycięzców konkursu
fundowane są przez Urząd Miasta
i Gminy Piaseczno oraz Starostwo
Powiatowe w Piasecznie. Drugą
część festiwalu rozpocznie o godz.
18.30 recital Andrzeja Poniedzielskiego, o godz. 19.00 zagra Słodki
Całus od Buby w osobach Krzysztofa Jurkiewicza i Jacka Jakubowskiego z towarzyszeniem Zespołu

Festiwalowego. Występ Transgrajpolu wystartuje o godz. 19.40,
a o 20.30 sceną i duszami uczestników zawładnie Mariusz Lubomski z zespołem.
Wszystkich fanów piosenki
ponurej, dołującej i depresyjnej zapraszamy do zapoznania się z programem festiwalu na stronie
www.facebook.com/festiwalpiosenkidolujacej. Stroną muzyczną
festiwalu opiekuje się znany muzyk Stanisław Szczyciński. Dojazd na Zimne Doły w Chojnowskim Parku Krajobrazowym (GPS:
N 52.04222°, E 21.03927°) możliwy
Gościńcem Wareckim.

W ostatni piątek sierpnia o godzinie 20.30 na parkingu pomiędzy ul. Sierakowskiego a Zgody odbędzie się ostatni już
w tym roku pokaz ﬁlmowy w ramach Kina Plenerowego
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
Film pt. „Gwiazd naszych wina”, który wyemitowany zostanie
na zakończenie tegorocznych wakacji, to opowieść o wyjątkowym uczuciu, jakie połączyło dwójkę młodych ludzi. Doświadczona przez los para nastolatków poznała się na spotkaniu
grupy wsparcia dla osób chorych na raka. Pomimo choroby
postanawiają spełnić swoje marzenia. W rolach głównych zobaczymy Shailene Woodley, aktorkę znaną z ﬁlmów dla młodzieży, oraz Ansela Elgorta.
Profesjonalne pokazy „pod chmurką” odbywały się w każdy
wakacyjny piątkowy wieczór dzięki współpracy Biura Promocji
i Informacji Gminy Piaseczno oraz Młodzieżowej Rady Gminy.
Partnerem Piaseczyńskiego Kina Plenerowego jest Cosinus
– bezpłatne licea i szkoły policealne dla dorosłych.

