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Podpisano porozumienie gmin
Warszawskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego o współpracy w zakresie
realizacji Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych w perspektywie
finansowej UE 2014–2020.

* str. 2

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 16 kwietnia
2014 o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

www.piaseczno.eu

700 mln zł dla
aglomeracji

Targi pod hasłem „Edukacja i rozrywka
dla całej rodziny” odbędą się 22 marca
w hali sportowej GOSiR-u. W tym roku
organizatorzy będą szukać odpowiedzi
m.in na pytanie: Jak ma wyglądać
szkoła przyszłości?                         *str. 8

II Piaseczyńskie

Targi Edukacyjne

Rewitalizacja Górek Szymona

W Zalesiu Dolnym, wokół sztucz-
nych stawów i rzeki Jeziorki zacho-
wał się unikalny teren ze wspania-
łym drzewostanem i śródlądo-
wymi wydmami. Teren ten, zwa-
ny zwyczajowo Górkami Szy-
mona, to zespół przyrodniczo-
-krajobrazowy, służący mieszkań-
com od lat do wypoczynku na ło-
nie natury. Do niedawna kojarzył
się z obszarem zaniedbanym, roz-
jeżdżanym przez quady. Obecnie
realizowana jest kompleksowa re-
witalizacja, która zakłada utrzy-
manie naturalnego charakteru
tego miejsca.

Pierwszy etap prac
– W 2012 roku wykupiliśmy

blisko 2 hektary brakujących dzia-
łek zlokalizowanych na wydmie 
i przeprowadziliśmy rozbiórkę
niebezpiecznych niedokończo-
nych fundamentów, które się tam
znajdowały. Teraz gmina jest je-
dynym właścicielem tego unikal-
nego obszaru, który zaczęliśmy
porządkować i remontować, aby
udostępnić go mieszkańcom 
w atrakcyjnej formie – mówi bur-
mistrz gminy Piaseczno Zdzisław Lis.
W zeszłym roku gmina przystą-
piła do porządkowania terenu 
i wycinki chaszczy zawężających
alejki dla spacerowiczów. Pojawiła
się też przystań z kajakami na 
Jeziorce. Teraz przyszedł czas na
utwardzanie alejek.

*dokończenie: str. 4

Niedziela z jazzem

23 marca o godz. 19.00 wystąpi dla Państwa
Marcin Olak Trio. Koncert odbędzie się 
w sali Domu Kultury przy ul. Kościuszki 49.                                          

str. 8

Pierwsza warstwa podłoża, na której ułożony będzie mineralny

tłuczeń                                            Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA 

Z wiosenną energią
ruszyły prace rewita-
lizacyjne na terenie
Górek Szymona.

Uroczyste otwarcie „jedynki”
W środę 12 marca przecięto wstęgę, otwierając nową część Szkoły Podstawowej przy ul. Świę-
tojańskiej.

Kompleksowy remont starej części
szkoły i dobudowa nowego skrzydła
pochłonęły z budżetu gminy prawie
17 mln zł. Efekty prac, które rozpo-
częły się jeszcze w maju 2010 r., po-
dziwiali zaproszeni na uroczystość
goście. W trakcie zwiedzania nowej
części słychać było głosy zachwytu,
a nawet lekkiej zazdrości ze strony
dyrektorów pozostałych placówek
oświatowych z terenu gminy. Dzięki
rozbudowie Szkoła Podstawowa Nr 1
zyskała pięć sal lekcyjnych (w tym do
nauki języków obcych i matematyki),
wielofunkcyjną halę sportową, no-
woczesne zaplecze kuchenne wraz
ze stołówką, świetlicę, bibliotekę, po-
kój nauczycielski, gabinet lekarski 
i zaplecze techniczne, a także salę dla
„zerówkowiczów”. Pomimo proble-
mów, których wynikiem była zmiana
wykonawcy, nowe oblicze najstarszej
w Piasecznie szkoły olśniewa, a po-
dziękowaniom skierowanym pod-
czas ceremonii otwarcia do wszyst-
kich osób zaangażowanych w prace
nie było końca.

Szkolna akademia
Już od progu goście przybywający

na otwarcie nowego skrzydła szkoły
witani byli przez uczniów i każdemu
przydzielany był młody asystent,
który prowadził do szatni, a następnie
do miejsca ceremonii. Po przywitaniu
wszystkich zaproszonych, personelu
oraz uczniów pani dyrektor Krystyna

Łęcka oddała głos księdzu Andrzejowi
Krynickiemu z parafii pw. św. Anny,
który poświęcił obiekt, a następnie
współgospodarzowi wydarzenia bur-
mistrzowi Piaseczna Zdzisławowi Li-
sowi. – Nasza gmina ma wyjątkowo
młodą strukturę społeczną, sprowa-
dza się tu wciąż wielu nowych miesz-
kańców. W konsekwencji blisko po-
łowę naszego budżetu przeznaczamy

na zadania oświatowe, aby zapewnić
jak najlepsze warunki mieszkającej 
i uczącej się tu młodzieży. To przemy-
ślane działania skierowane w przy-
szłość, która niewątpliwie zależeć bę-
dzie od tego, jak przygotujemy do niej
najmłodsze pokolenia – tłumaczył
burmistrz. – Do liczącej sobie blisko
sto lat historii najstarszej w naszym
mieście szkoły podstawowej dopisu-

jemy dziś nowy, jakże istotny rozdział.
W końcu, po wielu latach starań, udało
się nam zrealizować tę niezwykle po-
trzebną w Piasecznie inwestycję – mó-
wił z dumą w głosie burmistrz, prze-
kazując kwiaty na ręce pani dyrektor
oraz po kartonie piaseczyńskich kró-
wek dla każdej z 29 klas.

* dokończenie na str. 6

Burmistrz Zdzisław Lis wraz z dyrektor Krystyną Łęcką, przedstawicielami Rady Rodziców oraz

uczniami dokonują otwarcia na nowej sali gimnastycznej              Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA 

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej str. 2

Sprawozdanie z pracy 

burmistrza str. 3

Street workout

Pierwsze urządzenia do ćwiczeń na świe-

żym powietrzu testować można obok bo-

iska Orlik przy Gminnym Ośrodku Sportu 

i Rekreacji.               str. 2

Czystsze powietrze
W związku z wysokimi kosztami zastą-

pienia pieców węglowych oraz kotłów

starej generacji bardziej ekologicznymi

systemami ogrzewania, Rada Miejska 

w Piasecznie podjęła uchwałę o udzie-

leniu dotacji na ten cel. str. 7

Kraina Jeziorki 
zaprasza
Rozpoczęły się przygotowania do nowego
sezonu rowerowego na obszarze Krainy
Jeziorki. Na stronie www.krainajeziorki.pl
nowością są dokładne opisy każdego z 18
szlaków rowerowych. Przy każdym z nich
istnieje możliwość wydrukowania koloro-
wej mapy. Kraina będzie obecna też na
targach Lato 2014 w Warszawie w dniach
4-6 kwietnia. str. 4



Gazeta Piaseczyńska

aktualności 19 marca 2014, nr 3 (199)2
Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie
SESJA 43 12 lutego 2014 r.

Przed rozpoczęciem części uchwałodawczej
Sesję rozpoczęto wręczeniem medali i dyplomów z okazji
60-lecia pożycia małżeńskiego Państwu Zofii i Władysławowi
Serafinom oraz z okazji 50-lecia Państwu Jadwidze i Józefowi
Wziątkom, Barbarze i Zbigniewowi Kaczyńskim oraz Alinie 
i Ryszardowi Kuklewskim.

Po ustaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołów 
z dwóch ostatnich sesji sprawozdanie z okresu pomiędzy se-
sjami przedstawił przewodniczący Rady Piotr Obłoza. Po wy-
słuchaniu wniosków i interpelacji skarbnik przedstawiła rad-
nym informację na temat bieżącej sytuacji finansowej gminy.

Edukacja
Ustalone zostały granice obwodów publicznych szkół pod-

stawowych prowadzonych przez gminę Piaseczno.
Rada ustaliła także czas przeznaczony na zapewnienie

przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w ramach świad-
czenia usługi oświatowo-wychowawczej. Zdecydowano także
o wysokości opłat za świadczenia udzielane w czasie prze-
kraczającym podstawę wychowania przedszkolnego.

Wprowadzono zmiany w uchwale w sprawie trybu udzie-
lania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych
na terenie gminy Piaseczno przez inne niż gmina podmioty.

Opieka społeczna
Określone zostały zasady zwrotu wydatków w zakresie

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wie-
loletnim programem wsparcia. Podwyższono także kryterium
dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania dla osób objętych programem „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.

Zagospodarowanie przestrzenne
Radni uchylili uchwałę Nr 1197/XL/2013 dotyczącą uchwa-

lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części Siedlisk. Jednocześnie uchwalony został miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego części Siedlisk.

Zdecydowano o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania części Piaseczna dla obszaru
ograniczonego od północnego zachodu linią rozgraniczającą
ul. Głogowej, od północnego wschodu linią rozgraniczającą
al. Brzóz, od południa południowymi granicami działek.

Nieruchomości
Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz

gminy Piaseczno udziału w czterech działkach położonych 
w Piasecznie przy ul. Zielonej. Radni zgodzili się także na za-
warcie z Komendantem Stołecznym Policji umowy użyczenia
do końca 2014 r. działki przy ul. Kościelnej 3, stanowiącej wła-
sność gminy, zabudowanej budynkiem komendy policji.

Zmienione uchwały
Rada wprowadziła zmiany w „Wykazie zadań inwestycyj-

nych na rok 2014” będącym załącznikiem do uchwały 
Nr 1283/XLII/2014. Zmienione zostały także uchwały 
Nr 1294/XLIII/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Piaseczno na lata 2014–2025 oraz Nr 1301/XLIV/2010 
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania
na raty spłaty wierzytelności gminy Piaseczno.

Pozostałe
Zdecydowano o zaciągnięciu długoterminowej pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w wysokości 1,5 mln zł na zakup dwóch
samochodów pożarniczych.

Zatwierdzone zostały taryfy dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków do 
6 kwietnia 2015 r. opracowane przez PWiK w Piasecznie.

Określone zostały zasady udzielania dotacji celowej z bu-
dżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Piasecznie.

Nadano nazwę Stepowa ulicy położonej w Wólce Kozo-
dawskiej. Radni zdecydowali również o ogłoszeniu jednolitego
tekstu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta i gminy Piaseczno”.

Rada upoważniła burmistrza do zawarcia porozumień 
z gminą Konstancin-Jeziorna i gminą Tarczyn w sprawie po-
wierzenia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Ar-
chitektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego burmi-
strzów tych gmin.

Radni zgodzili się na zapłacenie przez gminę Piaseczno
kwoty 66,5 tys. zł za naniesienia poniesione przez Gminną Spół-
dzielnię „Samopomoc Chłopska” w Piasecznie na działkach
położonych w Orzeszynie i Głoskowie Letnisku, będących wła-
snością gminy.

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały do-

stępne są na stronie internetowej www.piaseczno.eu

21 lutego podpisano porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
w perspektywie finansowej UE 2014–2020.

700 mln zł dla aglomeracji

Młodzież testuje urządzenia do street workout, które zamontowane zostały tym-
czasowo obok boiska przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piasecznie.

Realizacja inicjatyw Młodzieżowej
Rady Gminy

Na spotkaniach zorganizowa-
nych z inicjatywy Młodzieżowej
Rady Gminy Piaseczno wska-
zane zostały przez młodzież pro-
jekty, których realizacja szcze-
gólnie by ucieszyła młodych
ludzi. Rezultatem konsultacji z
burmistrzem było zabezpiecze-
nie w tegorocznym budżecie
gminy środków na: urządzenia
do street workout, rozszerzenie
strefy Wi-Fi oraz kino plenerowe.

– Cieszę się, że nasza mło-
dzież wskazała mi właśnie takie
pomysły do realizacji, które są al-
ternatywnym sposobem spędza-
nia czasu wolnego – mówi bur-
mistrz Zdzisław Lis. – Street
workout to świetny sposób na
wzmocnienie kondycji, poprawę
sylwetki oraz na pozaszkolne ak-
tywności na świeżym powietrzu.

Pierwsze wrażenia z testów
są pozytywne, młodzież może

zgłaszać swoje uwagi do Wy-
działu Utrzymania Terenów Pu-
blicznych. Przykładowe urzą-
dzenia do ćwiczeń kosztowały
na razie około 3 tys. złotych, po-
nieważ w części wykonane 
zostały przez pracowników
gminy. Teraz ustalana jest
wspólnie z młodzieżą odpo-
wiednia lokalizacja, gdzie zain-
stalowany będzie cały zestaw
wyposażony w drążki roz-

mieszczone na różnych wyso-
kościach, poręcze i drabinki.

– Już wkrótce uruchomimy
strefę publicznego Wi-Fi w
skate parku oraz przymierzamy
się do organizacji wakacyjnego
kina plenerowego. Mam na-
dzieję, że taka forma współ-
pracy z młodzieżą na trwale
wpisze się w działania gminy –
dodaje Zdzisław Lis.

Burmistrz Zdzisław Lis realizuje postulaty młodzieży. Jako pierwsze wykonane zostały urządzenia do ćwiczeń na świeżym

powietrzu.                                                                                                                          Foto Krzysztof Kasprzycki/Arkadiusz Strzyżewski

W ramach działań na rzecz zin-
tegrowanego rozwoju metropolii
warszawskiej oraz wspólnego po-
zyskania funduszy europejskich
w zakresie instrumentu Zinte-
growanych Inwestycji Terytorial-
nych podpisano porozumienie
określające zasady współpracy
między m.st. Warszawa i 37 pod-
warszawskimi gminami. Na re-
alizację przedsięwzięć realizowa-
nych w ramach podpisanego
porozumienia międzygminnego
została przewidziana kwota 
w wysokości ok. 165 mln euro,
której uzupełnieniem będą środki
poszczególnych gmin stanowiące
wkład własny w projektach.

- Widzimy w tym porozu-
mieniu realną szansę na dodat-
kowe wsparcie z funduszy euro-
pejskich naszych wspólnych
działań z Warszawą, zwłaszcza 
w dziedzinie komunikacji. Chce-
my wykorzystać pozyskane środ-
ki na budowę parkingów w syste-
mie Park&Ride oraz ścieżek
rowerowych łączących poszcze-
gólne gminy w aglomeracji. –
mówi Daniel Putkiewicz I zastępca
burmistrza gminy Piaseczno.

Aglomeracja warszawska
aspiruje do bycia silnym ośrod-
kiem społeczno-gospodarczym
w Europie z zachowaniem per-
spektywy lokalnej. Istotnymi na-
rzędziami niezbędnymi do reali-
zowania tego celu są działania na
rzecz zintegrowania m.st. War-
szawy z gminami silnie powiąza-

nymi z nim funkcjonalnie.
Współpracę wynikającą z po-
trzeby rozwiązywania proble-
mów miasta i jego otoczenia 
w szerszej skali przyspieszyła za-
powiedź wdrożenia mechani-
zmu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych w ramach nowej
perspektywy finansowej UE
2014–2020. Instrument ten stał
się katalizatorem integracji m.st.
Warszawy z otaczającymi je gmi-
nami, które zadeklarowały chęć
wspólnej realizacji działań. Głów-
nym źródłem finansowania
przedsięwzięć inwestycyjnych
realizowanych w zakresie podpi-

sanego porozumienia międzyg-
minnego będą środki unijne w ra-
mach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego, a także środki własne po-
szczególnych gmin stanowiące
wkład własny w projektach.

Porozumienie zostało podpi-
sane przez m.st. Warszawa bę-
dące miastem na prawach po-
wiatu, 14 gmin miejskich, 12
miejsko-wiejskich oraz 11 wiej-
skich przynależnych administra-
cyjnie do 10 powiatów. Obszar
ten, mimo że zajmuje stosun-
kowo niewielką część wojewódz-

twa mazowieckiego (7,7%), kon-
centruje aż połowę mieszkańców
regionu (50,1%).

Kolejnym krokiem zacieśnia-
jącym współpracę gmin będzie
przyjęcie wspólnej strategii dzia-
łania, precyzującej konkretne
projekty strategiczne o charak-
terze zintegrowanym. W przy-
gotowanych Założeniach Strate-
gii wskazano kluczowe obszary
dla projektów Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych, do
których należą: transport pu-
bliczny, promocja gospodarcza
oraz e-usługi.

*

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz I zastępca burmistrza Daniel Putkie-

wicz, w trakcie uroczystego podpisania porozumienia.           Foto Urząd m. st. Warszawy



Wzorem lat ubiegłych od 1 marca zostały uruchomione

mobilne punkty zbiórki odpadów segregowanych w miej-

scowościach: Zalesie Górne, Zalesie Dolne i Złotokłos.

Mobilne punkty działają w okresie od 1 marca do 30
listopada 2014 r. wg następującego harmonogramu:
• Zalesie Dolne – 2 i 4 sobota miesiąca (ul. Bukowa/
al. Brzóz, plac przy szkole podstawowej);
• Zalesie Górne – 2 i 4 sobota miesiąca (u zbiegu ulic Wieko-
wej Sosny, Koralowych Dębów i Młodych Wilcząt – Domanka);
• Złotokłos – 3 sobota miesiąca (ulice Dworcowa/3 Maja,
na terenie placu targowego).

Punkty są czynne w godzinach 9.00–17.00. Z punktów
mogą korzystać mieszkańcy gminy Piaseczno.

W mobilnych lokalizacjach można bezpłatnie oddać
m.in : złom stalowy i metali kolorowych, zużyte baterie 
i akumulatory małogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, 
w tym zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne.

Na potrzeby mieszkańców gminy Piaseczno działa rów-
nież stały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK),  przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie, który jest czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–18.00, a w soboty w
godz. 9.00–17.00. Punkt przyjmuje: zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, termometry rtęciowe, świetlówki i żarówki
energooszczędne, zużyty olej silnikowy, filtry olejowe, stare
farby i rozpuszczalniki, baterie i akumulatory, środki i od-
czynniki chemiczne, przeterminowane leki, odpady zielone,
gruz, opakowania styropianowe, folię i inne materiały bu-
dowlane z drobnych remontów, szyby okienne, zużyte opony,
a także tzw. odpady wielkogabarytowe, np. meble, duże za-
bawki czy rowery. Punkt nie przyjmuje: popiołu z palenisk
domowych (wkładamy do pojemnika na odpady zmieszane)
i szyb samochodowych (odwozimy na szrot).    *

Gazeta Piaseczyńska

19 marca 2014, nr 3 (199) aktualności 3

Poniżej przedstawiamy zarys
najważniejszych spraw i pro-
blemów, którymi burmistrz 
i kierownictwo zajmowali się od
14 stycznia do 12 lutego 2014 r.

Burmistrz ogłosił 
przetargi na:
• dostarczanie energii elek-
trycznej do obiektów gmin-
nych;
• przebudowę oraz nadbu-
dowę budynku dworca PKP 
w Piasecznie;
• dostawę warzyw, owoców,
przetworów warzywno-owo-
cowych i jaj do Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Piasecznie;
• realizację talonów wydawa-
nych przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
na zakup artykułów spożyw-
czych i czystościowych pierw-
szej potrzeby, jako pomoc
rzeczowa podopiecznym OPS
z terenu gminy Piaseczno;
• szacowanie nieruchomości
na terenie gminy Piaseczno;

• dostawę i montaż małej ar-
chitektury na terenie Górek
Szymona w ramach „Projektu
Zagospodarowania Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego
Górki Szymona – części II”;
• odwodnienie ulic Czarniec-
kiego i Kmicica w Piasecznie;
• koszenie i czyszczenie przy-
drożnych rowów, cieków
podstawowych i przepustów
na terenie gminy Piaseczno;
• zakup i dostawę materiału
do remontów dróg gminnych;
• odwodnienie ul. Granicznej,
Kolejowej, Przechodniej i Wierz-
bowej w Żabieńcu/Jastrzębiu.

Burmistrz zatwierdził 
przetargi na:
• usługi pielęgniarskie dla
podopiecznych MGOPS z te-
renu gminy Piaseczno, wy-
konawca: Mazowiecki Za-
rząd Wojewódzki Polskiego
Komitetu Pomocy Społecz-
nej w Warszawie, za cenę
647 011,30 zł brutto;
• opracowanie projektu bu-
dowlanego i wykonawczego
budowyul. Wilanowskiej na
odcinku od Kanału Jeziorki do
ul. Działkowej w Józefosławiu,
wykonawca: Konsorcjum RO-
BIMART Pracownia Projektowa
Zalewski Robert z Pęcic Małych
oraz ROBIMART Sp. z o.o. z
Pruszkowa, za cenę 98 400 zł;
• odławianie, przygotowanie
do adopcji oraz utrzymanie 

w schronisku bezdomnych
zwierząt z terenu gminy Pia-
seczno, wykonawca: Gabinet
Weterynaryjny PRIMA-VET,
Konstancin-Jeziorna, za cenę
2160 zł za psa i 918 zł za kota.

W tym okresie burmistrz zaj-

mował się bieżącymi spra-

wami, m.in. odbyły się nastę-

pujące spotkania i wydarze-

nia z udziałem burmistrza:

14 stycznia

– spotkanie z Zarządem Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji w Piasecznie w spra-
wie taryfy;
– kolędowanie w Szkole Pod-
stawowej Nr 2;
15 stycznia

– zebranie sprawozdawcze
OSP Jazgarzew;
20 stycznia

– spotkanie z prezesem Woje-
wódzkiego Fundusz Ochrony
Środowiska;
– posiedzenie Młodzieżowej
Rady Gminy Piaseczno;
21 stycznia

– szkolenie poświęcone stra-
tegii oświatowej;
– spotkanie w ZTM w sprawie
omówienia inwestycji drogo-
wych i koncepcji rozszerze-
nia I strefy;
22 stycznia

– spotkanie w siedzibie Au-
chan – prezentacja przebu-
dowy ul. Geodetów;

– zebranie sprawozdawcze
OSP Bobrowiec;
27 stycznia

– spotkanie z mieszkańcami
Józefosławia w sprawie bu-
dowy ul. Cyraneczki;
28 stycznia

– uroczyste podsumowanie
roku sportowego;
29 stycznia

– zebranie sprawozdawcze
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bogatki;
31 stycznia

– wernisaż w Przystanku Kul-
tura;
3 lutego

– spotkanie z Zarządem Klubu
Sportowego Piaseczno;
5 lutego

– spotkanie w Zakładzie
Energetycznym w sprawie
wspólnych inwestycji.

Burmistrz na bieżąco
organizował posiedzenia
Kierownictwa Urzędu, na
których omawiane były bie-
żące sprawy gminy, współ-
pracował z organami Rady
Miejskiej oraz brał udział 
w posiedzeniach problemo-
wych komisji Rady Miejskiej.

Burmistrz przyjmuje 

interesantów 

w każdy poniedziałek 

po uprzednim umówieniu

spotkania. Tel.: 22 701 75 88.

Sprawozdanie z pracy burmistrza
od 14 stycznia do 12 lutego 2014 r

Zaawansowanie zadań
inwestycyjnych

Mobilne punkty zbiórki 
odpadów

Przedstawiamy, na jakim etapie są poszczególne zadania

inwestycyjne realizowane obecnie przez gminę Piaseczno.

Budowa dróg:

• ul. Pastelowa w Józefosławiu – zakończono prace, uzy-
skano pozwolenie na użytkowanie;
• ul. XXI Wieku w Józefosławiu – trwa projektowanie ka-
nału deszczowego do rowu R1  na zlecenie PWiK;
• ul. Julianowska – budowa chodników i ścieżek rowerowych
– podzielono dokumentację na etapy – uzyskano decyzję zrid
(zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dla etapu V 
i ogłoszono przetarg na budowę tego odcinka, trwa uzyski-
wanie decyzji zrid dla pozostałych etapów;
• al. Wilanowska w Zalesiu Dolnym – Wojewoda uchylił
decyzję zrid, trwa uzupełnianie dokumentacji;
• ul. Mleczarska – od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Ra-
szyńską i fragment ul. Energetycznej  - została wydana decyzja
zrid, trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej;
• mosty nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Pol-
skiego i Kniaziewicza wraz z przebudową fragmentów
ulic - trwa przygotowanie dokumentów do przetargu;
• ul. Północna, ul. Świerkowa, ul. Borowa, ul. Główna oraz
parking przy ZSP w Piasecznie - opracowano po cztery wa-
rianty przebiegu dla każdej z ulic - planowane są konsultacje
z mieszkańcami;
• ul. Krótka w Józefosławiu na odcinku od Ogrodowej do
Osiedlowej - opracowano wielowariantową koncepcję
przebudowy, trwają konsultacje z mieszkańcami;
• ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odcinku od Dział-
kowej do Rowu Jeziorki - zlecono wykonanie wielo-
branżowego projektu przebudowy.

Budownictwo kubaturowe:

• budynki mieszkalne w Bąkówce przy ul. Lipowej – 
w trakcie realizacji – Budynek nr 2 – trwają prace wykoń-
czeniowe. - Budynek nr 1 – wykonano ściany parteru i strop;
• Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie – rozbudowa bu-
dynku nad istniejącą stołówką z zapleczem kuchennym –
uzyskano pozwolenie na użytkowanie;
• Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym – wykonano stropy
nad kondygnacją piwnic;
• Zespół Szkół w Józefosławiu – rozpoczęto prace ziemne
i fundamentowe;
• Centrum Edukacyjno-Multimedialne - trwają prace nad
programem funkcjonalno-użytkowym.
•Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalesiu Dolnym - trwa opra-
cowywanie koncepcji rozbudowy.

Remonty kubaturowe:

• budynek OSP Chojnów – prace zakończono.

Czy powstanie schronisko dla zwierząt
w Powiecie Piaseczyńskim?
Podczas XI Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu Piaseczyńskiego
odbyła się debata na temat wybudowania schroniska dla bezdomnych zwierząt na
terenie którejś z gmin Powiatu Piaseczyńskiego.
Opieka nad  bezdomnymi zwie-
rzętami należy do zadań własnych
Gminy jednak z powodu ograni-
czonych środków finansowych ja-
kość  realizacji tego zadanie pozo-
stawia wiele do życzenia.   

W związku z tym postanowi-
liśmy wypracować rozwiązanie
korzystne dla wszystkich stron za-
angażowanych w tę sytuację , wy-
jaśnia  Burmistrz Lis.  W wyniku
rozmów prowadzonych przez bur-
mistrza Lisa ze stowarzyszeniami
„Przytul Psa” i „ Tuż Obok” powstał
pomysł budowy gminnego schro-
niska dla zwierząt. 

Burmistrz Zdzisław Lis zapro-
ponował samorządowcom podję-
cie wspólnych działań na rzecz za-
pewnienia należytej opieki
bezdomnym zwierzakom z na-
szego terenu. - W Polsce, od grud-
nia ubiegłego roku,  działają dwa
schroniska wybudowane w takiej
formule: w Tomarynach w woj.
warmińsko–mazurskim i w Do-
brej Szczecińskiej w zachodniopo-
morskim.  - Udział finansowy w
budowie wyliczony został w sto-
sunku procentowym do liczby
mieszkańców poszczególnych
gmin biorących udział w projekcie
– mówi burmistrz Lis.

Takie rozwiązanie zapewni
zwierzętom właściwe warunki by-
towe i poprzez centralizację miej-
sca pobytu zwierząt  wpłynie po-

zytywnie na zwiększenie skutecz-
ności  adopcji . Jedno, wspólne
miejsce to takżemniejsze koszty
promocji, jedna strona interne-
towa czy łatwiejsze wprowadze-
nie programu wolontaryjnego 
i edukacyjnego. To również ogra-
niczenie kosztów związanych 
z transportem i logistyką.

Przed podjęciem jakichkol-
wiek decyzji niezbędne będzie
sprawdzenie planów zagospoda-
rowania gmin pod kątem możli-
wości wybudowania takiego
obiektu. Przeprowadzone zostaną

także konsultacje z mieszkańcami.
– Nie ukrywam, że liczę na otwar-
tość i wrażliwość naszych miesz-
kańców – mówi burmistrz Lis. –
Dajemy sobie pół roku na załatwie-
nie formalności: podjęcie stosowa-
nych uchwał i podpisanie porozu-
mień międzygminnych.

Sprawa budowy schroniska to
dopiero początek tego projektu.
Warto zastanowić się czy przy
schronisku nie mógłby działać
także hotel dla zwierząt. Miesz-
kańcy naszego powiatu mogliby
odpłatnie oddawać swoje pupile

pod opiekę na czas ich nieobecno-
ści, np. urlopu. 

Burmistrz Lis zaproponował
powołanie zespołu roboczego, zło-
żonego z przedstawicieli poszcze-
gólnych gmin naszego powiatu,
który koordynowałby wszelkie
działania związane z realizacją
koncepcji wspólnego schroniska.
Na początku kwietnia odbyć mia-
łoby się spotkanie zespołu, który
mógłby zająć się już bardziej szcze-
gółowo rozważeniem różnych
koncepcji partycypacji gmin w
tym ambitnym przedsięwzięciu.*

Dorota Perłowska z Rasowego Kundla,  oddziału fundacji Mikropsy, zaprezentowała koncepcję 

międzygminnego schroniska dla zwięrząt   Foto [DJS]
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Rewitalizacja Górek Szymona
Teraz przyszedł czas na utwar-
dzanie alejek, które w czasie wio-
sennych roztopów i jesiennej
słoty stają się trudnym torem
przeszkód zarówno dla pieszych,
szczególnie osób starszych i nie-
pełnosprawbnych  jak i dla rowe-
rzystów korzystających z walo-
rów rekreacyjnych Górek Szy-
mona. Rozpoczęły się prace w te-
renie, korytowane i utwardzane
są alejki, które poprowadzono w
miejscu dotychczasowych ście-
żek dookoła pierwszego stawu,
dochodzącego do al. Brzóz. Na-
wierzchnia alejek budowana jest
na podbudowie z kruszywa mi-
neralnego, a w części bardziej
podmokłej wykorzystywana jest
jeszcze geowłóknina. Wierzch
tworzy wodoprzepuszczalna mie-
szanka optymalna typu Hanse-
Grand, a brzegi wzmacniane są
kostką granitową.

Fanów grillowania i plażowa-
nia na kocu ucieszy fakt, że
brudny piasek na nabrzeżu zo-
stanie wymieniony i uzupeł-
niony, a teren zyska trzy miejsca
na ognisko, a także stoły i ławy
do wspólnego biesiadowania.
Brzegi zbiornika wodnego umoc-
nione będą poprzez maty dar-
niowe i kokosowe z sadzonkami
roślinności wodnej i przybrzeż-
nej, umożliwiające trwałe i szyb-
kie zabezpieczenie skarp. Wzdłuż
alejek i wokół plaży odbudowana
ma być murawa poprzez wysiew
łąki kwietnej. Pojawić się mają

ponownie na tym terenie rośliny
naturalnie tu występujące, takie
jak chabry, dziewanny, bukwice,
dziurawce, wiesiołki i maki.

Bezpieczeństwo
Teren Górek Szymona by-

wał w przeszłości obiektem ata-
ków wandali i wiele ławek, koszy,
a nawet drewnianych podestów
zostało zniszczonych bądź spa-
lonych. – Z powodu takiego za-
grożenia i dotychczasowych złych
doświadczeń chcemy zapewnić
bezpieczeństwo mieszkańcom,
którzy przybędą tu odpoczywać.
Rozważamy i analizujemy teraz
różne możliwości monitorowania
tego terenu – zapewnia wicebur-
mistrz Daniel Putkiewicz.

Obszar Górek Szymona zo-
stanie ogrodzony w taki sposób,
aby uniemożliwić wjazd pojaz-
dów innych niż rower i dziecięcy
wózek. Wykorzystane będą do
tego elementy w większości
drewniane, komponujące się 
z estetyką tego miejsca. Plano-
wane jest też oświetlenie głów-
nego parkingu przy al. Brzóz.

Nowe atrakcje
Górki Szymona od lat pełnią

funkcję rekreacyjną dla całych
rodzin, stąd zrodził się pomysł
uatrakcyjnienia czasu wolnego
spędzanego tu zarówno przez
dzieci czy młodzież, jak i doro-
słych. Najmłodsi cieszyć się będą
mogli profesjonalnym i bezpiecz-

nym placem zabaw wyposażo-
nym w certyfikowane urządze-
nia zabawowe. Młodzież i dorośli
z kolei będą mogli popracować
nad kondycją i umięśnieniem
dzięki zainstalowaniu tu urzą-
dzeń do ćwiczeń w ramach si-
łowni na świeżym powietrzu.

Mała architektura
Oprócz wspominanych sto-

łów i ław do rodzinnego pikniko-
wania na obszarze Górek Szy-
mona zamontowane będą ławki

i nowe kosze, ich starsze wersje
już dziś są systematycznie opróż-
niane. Nie zabraknie też przy
głównym wejściu od strony 
al. Brzóz słupa informacyjnego ze
wskazówkami, którędy dojść do
danej atrakcji. Posadowione zo-
staną też plansze informacyjne
przy wejściu i przy mostku. Rów-
nież mostek przejdzie lifting –
jego podłoże ma zostać zamie-
nione w kostkę granitową, a ba-
rierki, pamiętające czasy PRL-u,
przemienią się w ładną, drew-

nianą obudowę. Dostawę i mon-
taż elementów małej architek-
tury na terenie Górek Szymona
zapewni firma AG-Complex Sp.
z o.o. za kwotę 200 tys. zł. Koszt
wszystkich prac rewitalizacyj-
nych ma zamknąć się w kwocie
ok. 450 tys. zł, a nowe oblicze Gó-
rek Szymona będzie gotowe do
końca czerwca.

Kolejne kroki
Późnym latem Wydział

Utrzymania Terenów Publicz-

nych, który zajmuje się tematem
rewitalizacji, planuje przeprowa-
dzić jeszcze inwentaryzację bo-
taniczną terenu Górek Szy-
mona, a następnie nasadzenia
zgodne z siedliskiem. – W miej-
sce usuniętych roślin obcych po-
jawią się nowe krzewy, byliny, a
także roślinność łąkowa i przy-
brzeżna, która naturalnie wystę-
puje przy tego typu zbiornikach
wodnych – tłumaczy Patrycja
Zych z Wydziału Utrzymania Te-
renów Publicznych. 

Dzięki sprzyjającej aurze prace na Górkach Szymona przebiegają bardzo sprawnie. Już wkrótce zamontowane zostaną

nowe kosze i ławki.                                                                                                                               Foto Łukasz Wyleziński/Urząd Miasta

Rowery czas smarować - Kraina gotowa na rowerzystów
Rozpoczęły się przygotowania do nowego sezonu rowerowego na obszarze Krainy Jeziorki. 
Kraina Jeziorki to obszar 10 gmin
na południe od Warszawy, który
zamieszkuje ponad 200 tys.
mieszkańców. Trwa sprawdzanie
stanu aktualnego oznakowania
wszystkich szlaków. Po ich za-
kończeniu Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki,
którego nasza Gmina jest człon-
kiem i inicjatorem powstania,
uzupełni brakujące oznakowanie.
Na stronie www.krainajeziorki.pl
nowością są dokładne opisy każ-
dego z 18 szlaków rowerowych.
Przy każdym z nich istnieje moż-
liwość wydrukowania kolorowej
mapy. Ruszyły też prace nad ak-
tualizacją mapy papierowej oraz
przewodnika rowerowego. Oba te
materiały informacyjne są dziś
dostępne w punktach komercyj-
nych. Przewodnik zakupić
można na stronie wydawnictwa
Daunpol, lista punktów gdzie
można nabyć mapy znajduje się
na w/w stronie. Stowarzyszenie
zadbało też o przygotowanie ka-
lendarza najciekawszych wyda-
rzeń kulturalnych, sportowych i
rekreacyjnych. W tym roku czeka
na Państwa blisko 90 różnorod-
nych imprez z terenu wszystkich
gmin. Wszystko to w zakładce
„Kalendarz imprez”. Stowarzy-
szenie zamierza też promować
swój projekt Kraina Jeziorki. Raj

dla Rowerzystów na targach Lato
2014 w Warszawie w dniach 4-6
kwietnia.

Do ujścia Jeziorki
Przebieg trasy: Z centrum

Piaseczna wyruszamy szlakiem
zielonym na południe w kie-
runku Żabieńca. Dalej czerwo-
nym szlakiem głównym Krainy
Jeziorki kierujemy się w kierunku
Konstancina i dalej w kierunku
Wisły do miejscowości Obórki.
Powrót zaczynamy także czer-
wonym, aż do miejscowości
Obory, gdzie zmieniamy szlak na
czarny łącznikowy i podążamy 
w kierunku Zalesia Górnego. 

Szlaki:  Chojnowski Szlak Ro-
werowy (zielony) Szlak główny
Krainy Jeziorki (czerwony), Szlak
łącznikowy (czarny). Długość
trasy: 48 km. Po drodze: Tężnia
solankowa, park zdrojowy i Stara
Papiernia w Konstancinie, dolina
Jeziorki i Wisły, a na koniec będąc
z powrotem w Piasecznie można
zajechać na stację wąskotorówki
(Sienkiewicza 14).

Na zamek w Czersku
Przebieg trasy:  Z centrum

Piaseczna szlakiem zielonym po-
dążamy na południe gminy 
i jedziemy nim do samej Góry
Kalwarii. Z centrum Góry Kalwa-

rii (przy ratuszu miejskim) 
zmieniamy szlak na niebieski 
i podążamy w kierunku Czerska.
Droga powrotna to Nadwiślań-
skie Szlak Rowerowy, którym
podążamy aż do Konstancina, 
z którego możemy wrócić szla-
kiem głównym Krainy Jeziorki
lub czarnym łącznikowym. 

Szlaki: Chojnowski Szlak Ro-
werowy (zielony), Nadwiślański
Szlak Rowerowy (niebieski), Szlak
główny Krainy Jeziorki (czer-
wony), Szlak łącznikowy (czar-
ny). Długość trasy: 64 km. Po dro-
dze: kościoły parafialny oraz ko-
ściół „Na Górce” w centrum Góry
Kalwarii oraz ciastko Czerlotka,
zamek w Czersku, dolina Wisły
oraz tężnia solankowa, park zdro-
jowy i Stara Papiernia w Konstan-
cinie-Jeziornie.  

Na południe (do Chynowa)
Przebieg trasy:  Z centrum

Piaseczna szlakiem zielonym
podążamy na południe gminy 
i jedziemy nim do miejscowości
Krępa, gdzie nie skręcając 
w lewo, jak prowadzi nas szlak,
jedziemy przez wieś prosto, aż
dojedziemy do początku szlaku
niebieskiego tj. Szlak Czarnej.
Nim, aż do Chynowa. Powrót
zaś żółtym Szlakiem Kraski aż
do Zakrzewskiej Woli , w której

Szlakiem głównym Krainy Je-
ziorki wracamy przez Prażmów
w kierunku Piaseczna. 

Szlaki: Chojnowski Szlak Ro-
werowy (zielony), Szlak główny

Krainy Jeziorki (czerwony), Szlak
łącznikowy (czarny), Szlak Czar-
nej (niebieski), Szlak Kraski
(żółty). Długość trasy: 77 km. Po
drodze: mini zoo w agrotury-

styce Pod Kogutem (Krępa), naj-
starszy kościół modrzewiowy na
Mazowszu w Chynowie, młyn
w Zawodnem.

*

Jeżdżąc po szlakach Krainy Jeziorki nie zapomnijcie odwiedzić stacji  kolejki wąskotoro-

wejw Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 14                                  Foto  Arch. Stowarzyszenie Jeziorki

Dokończenie ze str. 1
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Kontynuując cykl prezentujący rodzinom 3+ firmy i insty-
tucje, które oferują rabaty w ramach piaseczyńskiego
programu Karty Dużej Rodziny, tym razem zachęcamy
do zapoznania się z wizytówkami firm z branży gastro-
nomicznej. Wierzymy, że oferowane rabaty mogą pomóc
uatrakcyjnić spędzanie czasu wolnego całej rodzinie.

Restauracja w Hotelu De Silva w Piasecznie

ul. Puławska 42, 05-500 Piaseczno
www.desilva.pl, piaseczno@desilva.pl, tel. 22 703 74 74
Oferta rabatowa: 20% na usługi gastronomiczne Hotelu De
Silva, zlokalizowanego w Piasecznie przy ul. Puławskiej 42

Restauracja „Czas na Sushi” w Piasecznie

pl. Piłsudskiego, 05-500 Piaseczno
www.czasnasushi.eu, restauracja@czasnasushi.eu
tel. 780 52 52 52, 22 412 50 50
Oferta rabatowa: 15% na usługi gastronomiczne świad-
czone w restauracji „Czas na Sushi” w centrum Piaseczna
(rabat nie dotyczy napojów alkoholowych)

Restauracje 
przyjazne rodzinie

Informacja dotycząca
usług żłobkowych
Uprzejmie informuję, iż planowana jest likwidacja Żłobka
Miejskiego w Piasecznie z dniem 30 czerwca 2014 r. W związku
z tym ogłoszony będzie przetarg na realizację usług żłobko-
wych w prywatnych żłobkach zarejestrowanych w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Planujemy utrzymanie opłat na tym samym poziomie
jak w dotychczasowej placówce. Ostateczne kwoty będą
znane po rozstrzygnięciu przetargu.

W celu zgłoszenia dziecka do żłobka od 1 września 2014 r.
należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną w Kancelarii
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno lub w Miejskim Żłobku 
w Piasecznie i złożyć w Urzędzie Gminy przy ul. Kościuszki 5.

Szczegółowych informacji udziela Referat Spraw Spo-
łecznych, nr tel. 22 701 76 26.

II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Honorata Kalicińska

Odbiór i utylizacja azbestu
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno kontynuuje program

bezpłatnego odbioru i utylizacji odpadów zawierających

azbest. Wszystkich zainteresowanych informujemy, że

trwa nabór wniosków.

Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z bezpłatnego odbioru
i utylizacji azbestu, zobowiązani są złożyć odpowiedni wniosek
wraz z wymaganymi załącznikami. Pierwszy termin składania
wniosków upływa w dniu 30 kwietnia 2014 r.

Wzory dokumentów dostępne są w kancelarii Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, w Wydziale Gospo-
darki Odpadami przy ul. Wojska Polskiego 54, pokój nr 3 lub na
gminnej stronie internetowej www.piaseczno.eu. 

Odbiór azbestu będzie się odbywał sukcesywnie w okresie
od kwietnia/maja do końca listopada. Prosimy o odpowiednie
przygotowanie odpadów do transportu. Zdemontowane płyty
azbestowe winny być złożone na paletach i ofoliowane.

Lista przedsiębiorstw posiadających uprawnienia do pracy
z odpadami niebezpiecznymi umieszczona jest na stronie
gminy Piaseczno w zakładce „Utylizacja azbestu”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod
nr telefonu: 22 736 29 83.

Ciepłe słowa w kierunku pani
dyrektor oraz całej społeczności
szkolnej popłynęły też z ust
wójta Prażmowa Grzegorza
Pruszczyka, pani wójt Leszno-
woli Marii Jolanty Batyckiej-Wą-
sik oraz Rady Rodziców, repre-
zentowanej przez jej prze-
wodniczącą Katarzynę Paprocką.
Podkreślane było niezwykłe za-
angażowanie pani dyrektor,
która przez cały czas projek-
towania, a później budowy, 
aktywnie uczestniczyła we
wszystkich fazach prac – do tego
stopnia, że burmistrz nadał jej
tytuł „honorowego inspektora
nadzoru budowlanego”.

Po przemówieniach nad-
szedł czas na występy słowno-
-muzyczne uczniów, urozma-
icane pokazami tanecznymi.
Zaprezentował się zespół „Osti-
nata”, starsi uczniowie zatań-
czyli walca, a zespół Jedyneczki
zagrał na dzwonkach.

Ostatnia część uroczystości
zdominowana została przez po-
dziękowania skierowane do
wszystkich tych, dzięki którym
ta wspaniała inwestycja doszła
do skutku. Słowa podziękowa-
nia i pamiątkowe obrazy otrzy-
mali z rąk pani dyrektor Łęckiej
m.in. burmistrz Zdzisław Lis,
przedstawiciele wykonawcy,
naczelnik Wydziału Inwestycji
Anna Juszczyk, dyrektor ZEAS
Edyta Woźniak i przewodni-
cząca Rady Rodziców Katarzyna
Paprocka.

Prace budowlane
Zakres robót obejmował roz-

budowę i remont budynku
szkoły przy ul. Świętojańskiej
wraz z zagospodarowaniem te-
renu i budową placu zabaw.
Prace budowlane rozpoczęły się
w lipcu 2010 r. od osuszenia ścian
fundamentowych i wykonania

izolacji istniejącego budynku
szkoły. Potrzebne było odgrzybie-
nie murów piwnic i zabezpiecze-
nie ich przed dalszym zawilgoce-
niem. Wymieniono instalację
centralnego ogrzewania i wybu-
rzono część istniejącego budynku
mieszczącego salę gimnastyczną,
bibliotekę i kotłownię. W tym
miejscu powstało nowe skrzydło
szkoły, bezpośrednio przyle-
gające i skomunikowane na
wszystkich kondygnacjach ze
starym budynkiem. Starsza
część szkoły zyskała nowy dach,
została ocieplona i pokryta no-
wą elewacją. Przeszła również
gruntowny remont wewnątrz,
obejmujący m.in. nowe sanita-
riaty, wymianę drzwi, wy-
mianę instalacji elektrycznych,
wodno-kanalizacyjnych i cen-
tralnego ogrzewania oraz prace
malarskie.

Przebudowane zostały ist-
niejące chodniki, wyznaczona
została zatoczka dla autokarów
przed szkołą, a cały teren został
odwodniony. Budynek stał się
w pełni dostępny dla osób nie-
pełnosprawnych. Przed wej-
ściem wybudowany został pod-
jazd dla wózków, a między starą
i nową częścią jeździ winda. Za-
instalowany został również mo-
nitoring, zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz budynku. 
Powstała nowa wiata śmiet-
nikowa, zamontowano nowe
ogrodzenie oraz ustawiono pił-
kochwyty na części boiska.

Wielofunkcyjna sala 
gimnastyczna

Nowa hala mieści w sobie
boisko do piłki ręcznej o wymia-
rach 40x20 m, boisko do koszy-
kówki o wymiarach 15x28 m
oraz w układzie poprzecznym 
3 boiska do siatkówki o wymia-
rach 9x18 m. Kosze do gry w ko-

szykówkę są składane elektrycz-
nie, zawieszone pod dachem.
Przy wejściu do hali zaprojekto-
wano niedużą, składaną trybunę
dla widowni, która będzie mogła
pomieścić ok. 100 osób. Naprze-
ciw widowni na ścianie umiesz-
czona została duża elektroniczna
tablica wyników odporna na
uderzenia piłką. Przestrzeń sali
można łatwo dzielić zamocowa-
nymi do dachu kurtynami roz-
suwanymi elektrycznie. Takie
rozwiązanie pozwala na jedno-
czesne prowadzenie zajęć WF-u
w trzech niezależnych strefach.
Sala została wyposażona dodat-
kowo w nowoczesną wentylację
mechaniczną. Obok hali są
umieszczone dwa podwójne ze-
społy szatniowe z umywalniami,
które rozdzielone są wspólnym
pomieszczeniem z natryskami.

Nowoczesna 
kuchnia i stołówka

Na parterze, bezpośrednio
przy wejściu do szkoły, zlokali-
zowane zostały świetlica i sto-
łówka szkolna. Oba pomieszcze-
nia mogą być połączone w razie
organizacji np. dużej imprezy
szkolnej lub rozdzielone przy po-
mocy akustycznej ściany składa-
nej. Nowoczesne zaplecze ku-
chenne wraz ze zmywalnią,
chłodnią i magazynem produk-
tów pozwala na bezpośrednie
przygotowywanie posiłków 
w szkole. Zaplecze zlokalizo-
wane jest na dwóch poziomach
(na parterze i w piwnicy) połą-
czonych ze sobą małym dźwi-
giem towarowym.

Nowe sale lekcyjne 
i biblioteka

Na I piętrze w nowym
skrzydle uczniowie korzystać
mogą z nowych, widnych, 
w pełni wyposażonych pięciu

sal lekcyjnych, w tym do nauki
języków obcych, matematy-
ki i biologii. W południowo-
wschodniej części skrzydła
znajduje się biblioteka z pół-
otwartym magazynem książek
i z czytelnią, w której wydzie-
lona została salka multime-
dialna, służąca do prowadzenia
zajęć multimedialnych, projek-
cji filmów i pokazów prezenta-
cji komputerowych. Salka ta
posiada wewnętrzny system
rolet zaciemniających okna.

Dzięki przeszkleniu dużej
części budynku nowe wnętrza
wyglądają nowocześnie i są do-
brze oświetlone, co z pewnością
korzystnie wpłynie na komfort
pracy w szkole.

Szkoła po lekcjach
Rozbudowa szkoły została

tak zaprojektowana, aby nowe
części mogły spełniać inne cele
niż dydaktyczne. Po godzinach
lekcyjnych, w ferie i wakacje
szkoła będzie mogła udostęp-
niać swoje pomieszczenia np.:
na pozaszkolne imprezy spor-
towe czy wystawę prac pla-
stycznych w hallu głównym.
Dzięki takim rozwiązaniom
szkoła będzie mogła służyć
mieszkańcom w znacznie
większym stopniu niż dotych-
czas.

Plac zabaw
Szkoła doczekała się też

atrakcyjnego placu zabaw, zlo-
kalizowanego na działce o po-
wierzchni ok. 200 mkw., która
dołączona została do terenu
szkoły. Nowym placem naj-
młodsi uczniowie będą się 
mogli cieszyć w pełni już za
chwilę, gdy ulokowane zo-
staną tu wszystkie elementy
zabawowe.

*

W środę 12 marca przecięto wstęgę, otwierając nową część Szkoły Podstawowej
przy ul. Świętojańskiej

Uroczyste otwarcie „jedynki”

Całkowity koszt rozbudowy szkoły oraz remontu jej starej części wyniósł blisko 17 mln zł

Foto  Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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Robin – to dorosły, bardzo
przyjacielski kot. Toleruje inne
koty oraz psy, uwielbia za-
bawy z dziećmi i wylegiwanie
się na kolanach, potrafi korzy-
stać z kuwety.

Blondasek – to młodziutki
piesek rasy pekińczyk znale-
ziony 6 marca w Piasecznie.
Niestety nie miał obroży ani
chipa. Wszystkich mogących
pomóc w odnalezieniu właści-
cieli psiaka prosimy o kontakt.

Czakra – to ok 4-miesięczny
bardzo wesoły szczeniak zna-
leziony w Piasecznie. Suczka
jest już zaszczepiona i czeka na
nowy, kochający dom.

Czarna – to wesoła suczka
znaleziona przy ul. Sikor-
skiego w Piasecznie. Niestety
nie miała chipa ani adresówki.
Wszystkich mogących pomóc
w ustaleniu właścicieli bardzo
prosimy o kontakt.

Zwierzaki czekają w Przytulisku Prima-Vet
w Konstancinie, tel. 22 754 09 75,
www.facebook.com/PrimaVetAdopcje

5.02.2014r.                Piaseczno, ul. Julianowska

Obwieszczenie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego
w obwieszczeniu Starosty Żyrardowskiego z dnia 17 stycznia
2014 r. dotyczącego zawiadomienia o wszczęciu postępo-
wania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej: rozbudowa polegająca na budowie
chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc
postojowych i wjazdów bramowych wzdłuż ul. Julianowskiej
na odcinku od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kame-
ralnej w Józefosławiu wraz z rozbudową ul. Kombatantów –
ETAP 3 (odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Geodetów –
zachodnia strona ulicy).

W obwieszczeniu popełniono omyłkę pisarską dotyczącą
błędnie podanych numerów działek ewidencyjnych, tj.:
„Całość inwestycji będzie zlokalizowana na terenie powiatu
piaseczyńskiego, gmina Piaseczno, obręby: Piaseczno, Ju-

lianów,i obejmuje następujące działki ewidencyjne (tłustym
drukiem wyróżniono nr działek ewidencyjnych przeznaczo-
nych do przejęcia w celu realizacji planowanej inwestycji, 
w nawiasach wskazano nr działek po podziale): Obręb Pia-

seczno: cz. dz. 11 (11/1, 11/2), cz. dz. 10/2 (10/3, 10/4), 10/1, 9/2,
cz. dz. 9/18 (9/31, 9/32). Obręb Julianów: 34, 26/4 i 26/5”,
który powinien mieć brzmienie:

„Całość inwestycji będzie zlokalizowana na terenie po-
wiatu piaseczyńskiego, gmina Piaseczno, obręby: Pia-

seczno, Julianów, i obejmuje następujące działki ewidencyjne
(tłustym drukiem wyróżniono nr działek ewidencyjnych
przeznaczonych do przejęcia w celu realizacji planowanej
inwestycji, w nawiasach wskazano nr działek po podziale):
Obręb Piaseczno: cz. dz. 11 (11/1, 11/2), cz. dz. 10/2 (10/3, 10/4),
cz. dz. 9/18 (9/31, 9/32). Obręb Julianów: 34, 26/4 i 26/5”.

Pozostałe informacje dotyczące inwestycji zawarte 
w obwieszczeniu z dnia 17 stycznia 2014 roku zachowują moc.

Starosta Powiatu Żyrardowskiego
inż. Wojciech Szustakiewicz

Obwieszczenie Starosty Żyrardowskiego 

Czworonogi czekają 
na opiekuna

Działania na rzecz zmniejszenia
emisji CO2
Położenie naszej gminy w Metro-
politarnym Obszarze Warszawy
stwarza dogodne warunki dla in-
westycji zwłaszcza w sektorach
związanych z przemysłem, usłu-
gami, komunikacją oraz osadnic-
twem ludności nierolniczej, jed-
nakże dynamiczny rozwój gminy
ma również znaczący wpływ na
środowisko, w tym na stan atmo-
sfery. W związku z powyższym
podjęto szereg działań w kierunku
poprawy jakości powietrza w gmi-
nie. Poza realizowanymi inwesty-
cjami gmina Piaseczno przystąpiła
do Porozumienia Burmistrzów
oraz Stowarzyszenia Gmin Polska
Sieć „Energie Cités”, które zajmuje
się ochroną klimatu, promowa-
niem energii odnawialnej i efek-
tywnego jej wykorzystania, 
a także doradztwem w zakresie
wykorzystania funduszy struktu-
ralnych. Dzięki przyłączeniu się do
ww. inicjatyw nasza gmina wzięła
udział w projektach Ogród nad
głową oraz Green Twinning.

Celem projektu Green Twin-
ning (Budowanie kompetencji 
i wymiana doświadczeń w zakre-
sie strategii zrównoważonego roz-
woju energetycznego w mia-
stach) jest wsparcie wdrażania
inicjatywy Komisji Europejskiej
pn. Porozumienie Burmistrzów
poprzez wzmocnienie kompeten-
cji władz lokalnych w zakresie pla-
nowania energetycznego i wdra-
żania działań proenergetycznych.
Cel ten realizowany jest poprzez
wymianę doświadczeń, twinning
pomiędzy „miastami doświadczo-
nymi” (miasta hiszpańskie) a „mia-
stami uczącymi się” (37 miast z no-
wych Państw Członkowskich UE,
w tym 7 z Polski: Kościerzyna, Ja-
rocin, Lublin, Lubin, Pałecznica,
Piaseczno, Śrem) oraz wsparcie
techniczne ze strony krajowego
koordynatora w opracowaniu 
i rozpoczęciu wdrażania „Planu
działań na rzecz zrównoważonej
energii (SEAP)” (w tym szkolenia,
helpdesk itp.). Projekt potrwa do
marca 2014 roku, a współfinanso-
wany jest z programu Inteligentna

Energia dla Europy. W projekcie
uczestniczy 10 partnerów z 6 kra-
jów europejskich.

Tylko w 2013 roku ww. pro-
jekty zaowocowały organizacją
następujących przedsięwzięć o
charakterze edukacyjno-pro-
mocyjnym:
• Młodzieżowe Sympozjum Na-
ukowe „Czyste źródła energii”;
• Turniej Maszyn Wodnych 
i Wiatrowych (współudział z Pia-
seczyńską Fundacją Ekologiczną);
• Dni Energii i Zielonych Dachów;
• prezentacja radnym zalet two-
rzenia ogrodów na dachach przez
przedstawiciela Polskiego Stowa-
rzyszenia „Dachy Zielone”;
• konkursy dla uczniów gimna-
zjów i szkół podstawowych (przy-

gotowanie makiet budynków
oraz zaprojektowanie na ich ścia-
nach i pokryciach dachowych te-
renów zieleni, wykonanie plaka-
tów promujących ww. ideę).

W związku z faktem, że
wszystkie wspomniane działa-
nia cieszyły się dużym zainte-
resowaniem ze strony lokalnej
społeczności, w 2014 roku pla-
nowana jest kontynuacja więk-
szości z nich. Pierwsza połowa
bieżącego roku upłynie pod ha-
słem prowadzenia działalności
edukacyjnej na temat ograni-
czenia niskiej emisji, zakończo-
nej Dniami Energii.

Kolejnym ważnym krokiem
na drodze poprawy efektywności
energetycznej na terenie naszej
gminy było podjęcie przez Radę
Miejską w Piasecznie uchwały 
w sprawie przyjęcia „Planu działań
na rzecz zrównoważonej energii
(SEAP) dla Miasta i Gminy Pia-

seczno”, którego realizacja pozwoli
na redukcję emisji CO2 w gminie
o prawie 24% w roku 2020, co nie
tylko pozwoli na wypełnienie zo-
bowiązań gminy Piaseczno jako
sygnatariusza Porozumienia Bur-
mistrzów, ale także przekroczy
wyznaczone przez nie cele. Mimo
że od przyjęcia SEAP-u upłynęły
niespełna cztery miesiące, a więk-
szość wyznaczonych do wykona-
nia przedsięwzięć jest na etapie
planowania bądź we wczesnym
etapie realizacji, jeszcze w 2013
roku udało się wykonać następu-
jące zadania:
• uruchomienie nowej linii au-
tobusowej L-12 (trasa: Piaseczno
– Głosków – Baszkówka – Wólka
Pracka – Złotokłos);

• termomodernizacja budynków:
• Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Chojnowie,
• Gimnazjum Nr 1 im. Po-
wstańców Warszawy w Pia-
secznie,
• Zespołu Szkół w Złotokłosie,
• budynku wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Jero-
zolimskiej 1 w Piasecznie;

• zlecenie i wykonanie dokumen-
tacji audytów energetycznych dla
kolejnych czterech budynków
wielorodzinnych zlokalizowanych
w Piasecznie przy ul. Skrzetu-
skiego 25 oraz ul. Urbanistów 2, ul.
Urbanistów 4 i ul. Urbanistów 6.

W 2014 roku planowana jest
realizacja optymalnych warian-
tów termomodernizacyjnych 
w ww. obiektach wielorodzin-
nych. Ponadto podczas prac rewi-
talizacyjnych, budowlanych i ada-
ptacyjnych budynków dworca
PKP w Piasecznie, Ochotniczych

Straży Pożarnych w Bobrowcu 
i Jazgarzewie, a także Szkoły Pod-
stawowej im. Wspólnej Europy 
w Zalesiu Górnym zostanie wy-
konana ich termomodernizacja.

W bieżącym roku plano-
wane jest również uruchomie-
nie linii autobusowej na trasie
Piaseczno – Żabieniec – Pilawa
– Orzeszyn – Jastrzębie oraz
wybudowanie kolejnych 5 km
ścieżek rowerowych.

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom lokalnej społeczności
oraz w związku z wysokimi kosz-
tami zastąpienia pieców węglo-
wych oraz kotłów starej generacji
bardziej ekologicznymi syste-
mami ogrzewania, 12 lutego 2014
roku na sesji Rady Miejskiej w Pia-
secznie podjęta została uchwała
w sprawie zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu gminy na likwi-
dację niskiej emisji. Osoby ubie-
gające się o dofinansowanie po-
winny złożyć w Urzędzie Miasta 
Gminy wniosek na druku, który
zostanie udostępniony na stronie
internetowej Urzędu.

Informujemy, że w 2014 roku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie przyjmuje od osób fi-
zycznych wnioski na dofinansowa-
nie w formie dotacji lub pożyczki
następujących przedsięwzięć:
• zakup i montaż kolektorów
słonecznych;
• zakup i montaż pomp ciepła;
• modernizacja indywidualnych
kotłowni przez osoby fizyczne.

Wnioski, wraz z załączni-
kami dostępnymi na stronie
www.wfosigw.pl, należy składać
w formie pisemnej na adres: Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7.
Termin składania wniosków: od
14 kwietnia 2014 roku do wyczer-
pania środków finansowych. Po-
moc w ich wypełnianiu można
uzyskać w Wojewódzkim Fundu-
szu Ochro-ny Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie
(telefon kontaktowy: 22 853 53 21).

W Domu Kultury osoby poruszające się na wózkach mogą już bez problemu dostać
się na piętro dzięki uruchomieniu specjalnej platformy.

Podnośnik dla osób niepełnosprawnych

Obchodzony przez piaseczyńskie
koło Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów we wtorek 12
marca Dzień Inwalidy, połączony
z Dniem Kobiet, był doskonałą
okazją do złożenia podziękowań
instytucjom, dzięki którym po-
wstała winda dla osób niepełno-
sprawnych.

Uroczystość miała miejsce 
w Centrum Kultury, a wzięli 
w niej udział przedstawiciele sa-
morządów z Piaseczna i Leszno-
woli oraz Starostwa Powiato-
wego. Gościem specjalnym był
pełnomocnik Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego ds.
Osób Niepełnosprawnych Artur
Pozorek z Mazowieckiego Cen-
trum Polityki Społecznej. Po po-
witaniu wszystkich zaproszo-

nych przewodnicząca związku
Honorata Kucharska przypo-
mniała, z jakimi problemami
borykają się osoby starsze, scho-
rowane i niepełnosprawne. Po-
mimo przeciwności losu ży-
czyła wszystkim zgromadzo-
nym pogody ducha, zdrowia 
i radości. – Już obydwa obiekty
Centrum Kultury dostosowane
są do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, co z pewnością po-
może im pełniej korzystać z na-
szej oferty kulturalnej – po-
wiedział wiceburmistrz Pia-
seczna Daniel Putkiewicz, wrę-
czając bukiet kwiatów Pani Ho-
noracie w podziękowaniu za
aktywność Związku.

Dom Kultury przy ul. Ko-
ściuszki 49 zyskał podnośnik,

dzięki któremu osoby porusza-
jące się na wózkach mogą swo-
bodnie dostać się na piętro. Plat-
forma ta dofinansowana została
przez Mazowieckie Centrum Po-
lityki Społecznej kwotą prawie
104 tys. zł, co stanowi 50 proc.
kosztu inwestycji. Pozostałe 50
proc. wyłożyło z własnego bu-
dżetu Centrum Kultury.

Dziękując za wkład pie-
niężny z Mazowieckiego Cen-
trum Polityki Społecznej, wice-
burmistrz Putkiewicz przekazał
na ręce pełnomocnika Zarządu
Województwa Mazowieckiego
ds. Osób Niepełnosprawnych Ar-
tura Pozorka obraz namalowany
przez lokalną artystkę Henrykę
Masłowską. Spotkanie zwień-
czył występ artystyczny.



Piaseczyńska SPORT i KULTURA

Targi pod hasłem „Edukacja i rozrywka dla całej rodziny”

odbędą się 22 marca w hali sportowej GOSiR-u.

W tym roku organizatorzy będą szukać odpowiedzi na py-
tania: Jak ma wyglądać szkoła przyszłości? Co zrobić, żeby
rozbudzać w dzieciach pasję do nauki przez całe życie i nie
zniechęcać ich dużą ilością materiałów do nauki? Podczas
imprezy będzie można zapoznać się z szeroką ofertą edu-
kacyjną skierowaną do mieszkańców naszej gminy: od żłob-
ków do szkół wyższych. Zaprezentują się także szkoły języ-
kowe, fundacje, stowarzyszenia i świetlice.

– Chcemy poruszyć lokalną społeczność do wzięcia jesz-
cze większej odpowiedzialności za edukację naszą i naszych
dzieci – mówi Monika Stasiak, organizatorka imprezy. Za-
prezentujemy alternatywne metody nauczania, takie jak
unschooling, homeschooling czy szkoły demokratyczne.

Na scenie wystąpią podopieczni piaseczyńskich szkół 
i przedszkoli. Odwiedzający będą mogli obejrzeć także po-
kazy klubów fitness i skusić się na małe co nieco w targowej
kawiarence.

Wszyscy zainteresowani szeroko rozumianą edukacją
będą mogli zasięgnąć fachowej informacji w punkcie kon-
sultacyjnym czynnym od 15.00 do 16.00. W punkcie dostępni
będą przedstawiciele Piaseczyńskiego Porozumienia Rad
Rodziców, Rady Oświatowej, Fundacji Bullerbyn – inicjatora
unschoolingowej grupy inicjatywnej Mysiadło.

W strefie zabaw i nauki dla dzieci i młodzieży organi-
zatorzy przewidzieli liczne warsztaty artystyczne, językowe
i eksperymenty naukowe. Dla gości przewidziano konkursy
z nagrodami. Wstęp wolny.

Pomysłodawca i organizator targów: Monika Stasiak
Agencja do Zadań Specjalnych, Patronat Honorowy: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Partnerzy organizacyjni: gmina Piaseczno, Stowarzy-
szenie Wspólne Razem, Fundacja Bullerbyn, Młodzieżowa
Rada Gminy, Stowarzyszenie Polka Potrafi, Katolicka Szkoła
pod Żaglami.

Patronat medialny: „Gazeta Piaseczyńska”, „Pozytywnik
Lokalny”, tygodnik „Nad Wisłą”, „Przegląd Piaseczyński”,
naszepiaseczno.pl, Piaseczno4u.pl.

Szczegółowy program targów dostępny jest na stro-

nie www.facebook.com/EDUFUNFAMILY

Konkursy Wielkanocne

Zwyciężczyni konkursu odebrała nagrody z rąk wiceburmistrza Daniela Putkiewi-
cza na spotkaniu, które odbyło się 11 marca w Przystanku Kultura.

O kobietach uwikłanych

Nagroda przekazana
Współpomysłodawca konkursu
i doradca burmistrza Arkadiusz
Strzyżewski przypomniał na
początku spotkania, że spośród
aż 587 prac, które napłynęły 
z całej Polski na konkurs na logo
skate parku, trudno było wy-
brać tę jedną. – Z pewnością re-
welacyjna nagroda główna –
laptop ufundowany przez NTI
Polska Nowoczesne Technologie
Informatyczne (partnera firmy
DELL) – miała wpływ na tak
ogromne zainteresowanie kon-
kursem – podkreślił Arkadiusz
Strzyżewski. Po czym wicebur-
mistrz Piaseczna Daniel Putkie-
wicz wręczył zwyciężczyni
konkursu Adriannie Maliszew-
skiej nowoczesny laptop DELL
Precision M4700 z serwisem
sprzętu w następnym dniu ro-
boczym tam gdzie jesteś.

Oprócz nagrody głównej o
wartości rynkowej blisko 10 tys. zł
Pani Adrianna obdarowana zo-
stała też kuponem o wartości 500
zł na zakupy w sklepie Decathlon

Piaseczno, który wręczył jej 
w imieniu firmy Decathlon do-
radca burmistrza. Zyskała też ku-
pon o wartości 350 zł na zakupy
markowych trampek w sklepie
StreetSupply.pl, który przekazał
w imieniu fundatora Rufin MC,
współorganizator konkursu.

– Mnie osobiście logo się
bardzo podoba. Jestem fanem
prostoty i modernizmu. A to, że
o logu mówi się na mieście, to
tylko lepiej. Logo samo się
obroni – komentował wicebur-
mistrz Putkiewicz, gratulując
zwyciężczyni tak udanego pro-

jektu. Adrianna, studentka ar-
chitektury, zapytana, czy brała
już udział w innych konkursach
na logo, odpowiedziała, że był to
jej debiut, a grafikę kompute-
rową traktuje czysto hobbi-
stycznie.

*

Adrianna Maliszewska za swój zwycięzki projekt od sponsora głównego konkursu firmy DELL

otrzymała nowoczesny laptop                                                           Foto  Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Jak ma wyglądać
szkoła przyszłości

Przedstawienie rozpocznie się
o godz. 20.00 w sali Domu Kul-
tury w Piasecznie przy ul. Ko-
ściuszki 49. Wstęp wolny.

Spektakl „Żeńszeń” jest
próbą przeniesienia na scenę
jednego z opowiadań Woody-
’ego Allena i jednocześnie do-
skonałą okazją do połączenia
dwóch form teatralnych –
tańca i tekstu – wykorzystywa-
nych przez Teatr M.I.N. To hu-
morystyczna opowieść o kobie-
tach uwikłanych w trudną
relację. Obie mają swoje pro-
blemy i dziwactwa, ale to, co
trzyma je przy życiu, a jedno-
cześnie doprowadza do szew-
skiej pasji, to koresponden-

cyjna gra w szachy. Oprócz do-
skonałego tekstu Allena wza-
jemną relację kobiet ilustruje
ruch i taniec. Spektakl „Żeń-
szeń” miał swoją premierę pod-
czas obchodów 10-lecia Teatru
M.I.N. Teraz zobaczymy jego
wznowienie w nieco zmienio-
nym składzie.

Teatr M.I.N istnieje 12 lat.
– Przez ten czas bawiliśmy się
różnymi formami. Zaczynali-
śmy jako teatr ruchu i tańca,
zajmując się często tematyką
społeczną, jednak po kilku la-
tach istnienia postanowiliśmy
spróbować czegoś lżejszego 
i pracujemy również na tek-
stach często humorystycz-

nych. Niezależnie od tego, jaką
formę proponujemy, przy-
świeca nam to samo motto od
lat: „Nieważne, jak się ludzie

poruszają, lecz co ich porusza”,
wypowiedziane kiedyś przez
P. Bausch – tak piszą o sobie
aktorzy.                                            *

W ramach Wtorku Wydarzeń w Centrum Kultury 25 marca zostanie wystawiony
spektakl „Żeńszeń” Teatru M.I.N.

Niedziela z jazzem - Marcin Olak Trio

Zespół wystąpi w składzie: Mar-
cin Olak – gitara, Hubert Zemler
– perkusja, Maciek Szczyciński –
bas. Koncert odbędzie się w sali
Domu Kultury przy ul. Kościuszki
49 w Piasecznie.

Marcin Olak Trio to jeden 
z najciekawszych zespołów na
polskiej scenie jazzowej. To, co
wyróżnia ten skład spośród in-
nych projektów, to oryginalne in-
strumentarium i stylistyka. W

centrum brzmienia tria znajduje
się gitara klasyczna, czasem aku-
styczna. To wyjątkowo rzadko
spotykana sytuacja.

Marcin Olak Trio to zespół
akustyczny, użycie elektroniki
sprowadzone jest do niezbęd-
nego minimum. To pozwala na
wykorzystanie pełnej, naturalnej
palety barw i dynamiki instru-
mentów. Muzycy mogą zatem
zagrać z jednej strony mocniej, 

a z drugiej dużo delikatniej – moż-
liwości wyrazowe tego zespołu są
naprawdę duże.

W październiku 2012 r. uka-
zała się nowa płyta Marcin Olak
Trio, zatytułowana „Crossing Bor-
ders”. To trzecia płyta w dorobku
tria, po ciepło przyjętych przez
krytykę i słuchaczy albumach
„Simple Joy” i „Zealot”. Nagrana
muzyka to oryginalne połącze-
nie współczesnej kameralistyki 

i jazzu, zbliżone w charakterze do
działań takich twórców jak Henry
hreadgill czy Ralph Towner. Na
płycie znalazło się dwanaście
utworów: obok kompozycji Olaka
można usłyszeć trzy melodie 
ludowe Witolda Lutosławskiego 
w wariacyjnych opracowaniach
lidera, a także kompozycje pozo-
stałych członków zespołu: 
Huberta Zemlera i Macieja Szczy-
cińskiego.                                               *

23 marca o godz. 19.00 wystąpi dla Państwa Marcin Olak Trio.

Zapraszamy do udziału 
w ogłoszonych przez Mu-
zeum Regionalne w Pia-
secznie Konkursach Wiel-
kanocnych. Konkursy (tra-
dycyjna palma wielka-
nocna, pisanka, wypieki -
baba wielkanocna i mazu-
rek) skierowane są do
mieszkańców gminy Pia-
seczno.

Szczegółowe informa-
cje dotyczące uczestnictwa
w konkursach znajdują się
w regulaminach konkurso-
wych dostępnych na stronie
internetowej www.pia-
seczno.eu. Na zgłoszenia
czekamy do 4.04.2014 r. (pal-
ma i pisanka), 13.04.2014 r.
(wypieki). Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród na-
stąpi podczas Kiermaszu Wielkanocnego, 13.04.2014 r. na
Pl. Piłsudskiego w Piasecznie.

Szczegółowych informacji udziela Muzeum Regio-
nalne w Piasecznie, tel. 22 737 23 99, muzeumpia-
seczno@kulturalni.pl).


