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Gazeta
Sesja Rady Miejskiej
odbędzie się 17 września
2014 o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

Poprawa jakości
terenów osiedli
Rusza rewitalizacja funkcjonalności
i estetyki przestrzeni publicznej osiedli
w centrum miasta.
str. 4

str. 5

„Otwarte Ogrody”
30 i 31 sierpnia zapraszamy do udziału
w kulturalno-edukacyjnym wydarzeniu,
organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego.
str. 6

www.piaseczno.eu

Pożegnanie wakacji
z MESAJAH
W sobotę 30 sierpnia na rynku
miejskim w Piasecznie koncert
żegnający wakacje w rytmie
reggae - zagra MESAJAH czyli
Manuel Rengifo Diaz.

Już wkrótce przy ul. Tenisowej powstanie nowy skwerek wraz z małym
placem zabaw dla dzieci. Na konsultacje społeczne czeka również
wstępna koncepcja budowy parku
przy ul. Ogrodowej.
*str. 3

* str. 8

Nie taki PSZOK straszny...
Fakty i mity związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Piasecznie przedstawia burmistrz Zdzisław Lis.
Standardowy PSZOK to plac,
na którym znajduje się rampa dojazdowa oraz kilkanaście kontenerów i pojemników na poszczególne frakcje odpadów. W związku
z niewielką skalą tego typu obiektów ruch samochodów ciężarowych obsługujących PSZOK nie
jest uciążliwy dla otoczenia. Dowodem na to mogą być dane
z obecnie funkcjonującego PSZOKu przy ulicy Technicznej, gdzie
częstotliwość wywozu zapełnionych przez mieszkańców kontenerów kształtuje się następująco:

Trwają prace porządkujące przestrzeń
publiczną w mieście. Teren w miejscu wyburzanych, zrujnowanych budynków ma
zacząć służyć mieszkańcom.
str. 5

Gmina przygotowała dodatkowe pomieszczenia dla zerówki i uczniów klas
pierwszych w Piasecznie i Józefosławiu.

Piaseczyńska

Park i nowy skwer
w Józefosławiu

Znikające rudery

Nowe sale dla
najmłodszych
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elektrośmieci – 1 raz na tydzień,
plastiki – 6/7 razy na tydzień, akumulatory itd. – 1 raz na kwartał.
Czyli średnio 1 ciężarówka dziennie. Jeśli chodzi o ruch generowany przez samych mieszkańców
odwożących swoje odpady, jest to
ruch praktycznie nieodczuwalny,
bo jak często pozbywamy się starej pralki, akumulatora czy kanapy? Dodać należy, że w związku
z podjętą przez Radę Miejską uchwałą, na mocy której od 1 września br. odpady zielone będą odbierane od mieszkańców w każdej

ilości bezpośrednio z posesji, obciążenie PSZOK-u i ruch generowany przez jego klientów i obsługę zmniejszy się do absolutnego minimum.
Przykłady tego typu obiektów
z Polski i Europy pokazują, że nie są
one w żaden sposób uciążliwe dla
otoczenia.
Pszok nie jest! – jak próbują
wmawiać nam niektórzy – miejscem składowania odpadów odebranych przez operatorów od mieszkańców z posesji.
* dok. str. 2

Szanowni Mieszkańcy,
zgodnie z wymogami ustawy
„O utrzymaniu czystości i porządku
w gminach" gmina Piaseczno przystąpiła do działań związanych z budową Punktu Selektywnej Zbiórk
i Odpadów (PSZOK). W związku
z gorącą – jak się czasem wydaje,
celowo, a niepotrzebnie podsycaną
– atmosferą wokół tego w gruncie
rzeczy bardzo pozytywnego tematu,
chciał-bym przedstawić i przybliżyć
Państwu planowaną inwestycję.
Czym jest, a czym nie jest
PSZOK
PSZOK to miejsce, gdzie indywidualni mieszkańcy mogą bezpłatnie
oddać odpady nieobjęte standardową zbiórką, takie jak zużyty
sprzęt elektroniczny i elektryczny,
zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, opony, przeterminowane
leki, popioły z palenisk domowych,
chemikalia i opakowania po nich
oraz odpady gabarytowe, czyli np.
stare meble lub odpady budowlane.

Wizualizacja przykładowej rampy rozładunkowej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Ostatnie kino plenerowe
Zapraszamy na ostatni wakacyjny pokaz ﬁlmowy, 29 sierpnia o godz. 21.30 na parkingu
obok Urzędu Miasta.

LOTTO Poland Bike
Marathon
W sobotę 30 sierpnia zawita po raz pierwszy do Piaseczna wyścig dla amatorów
rowerów górskich.
str. 7

Przez osiem wakacyjnych piątków
w centrum miasta prezentowane były
ﬁlmy wybrane wcześniej przez młodzież w internetowej ankiecie. Pokazy
ustawione były tak, że jako pierwszy
wyświetlany był ﬁlm „Uprowadzana”,
który w głosowaniu zajął 8 miejsce,
a jako ostatni na koniec wakacji zaprezentowany zostanie zwycięzca
ankiety, francuski ﬁlm „Nietykalni”.
– Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni
frekwencją na naszych pokazach, na

szczęście sprzyjała nam pogoda i żadnej projekcji nie musieliśmy odwoływać – mówi Łukasz Wyleziński, kierownik Biura Promocji i Informacji,
koordynator projektu. – Zauważyłem,
że wykształciła się stała grupa kinomaniaków, którzy nie opuszczali żadnego seansu, mamy nadzieję powtórzyć projekt kina plenerowego
w przyszłe wakacje – dodaje
Kino plenerowe to, podobnie jak
strefa wi-ﬁ w skate parku czy urzą-

Organizator zapewnia ławki i krzesełka, ale najlepiej sprawdza się własny
leżak lub kocyk
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
dzenia do street workoutu, odpowiedź
burmistrza Zdzisława Lisa na wnioski

złożone do budżetu gminy przez Młodzieżową Radę Gminy.
*
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Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej w Piasecznie
SESJA 48
2 lipca 2014 r.
Przed rozpoczęciem części uchwałodawczej
Sesję rozpoczęto prezentacją dotyczącą modernizacji monitoringu przeprowadzoną przez przedstawicieli ﬁrmy Netia.
Po ustaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji sprawozdanie z okresu między sesjami przedstawił przewodniczący Rady Piotr Obłoza. Następnie skarbnik
zapoznała radnych z sytuacją ﬁnansową gminy.
Zmiany budżetowe
Rada Miejska przeznaczyła środki zaoszczędzone na zimowym utrzymaniu dróg, w wysokości 1,8 mln zł, na:
• zakup samochodu dostawczego na potrzeby Wydziału
Utrzymania Terenów Publicznych - 100 tys. zł;
• wykonanie ogrodzenia placu zabaw - 60 tys. zł;
• zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Józefosławiu
800 tys. zł;
• zakup urządzeń do street workoutu na nowe obiekty
- 100 tys. zł;
• modernizację terenu rekreacyjnego w Pilawie - 50 tys. zł;
• doposażenie i modernizację placów zabaw w Zalesiu Dolnym i Zalesiu Górnym - 50 tys. zł;
• oznakowanie placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych - 20 tys. zł;
• zakup obiektów małej architektury: ławek, koszy i innych przedmiotów doposażenia terenów rekreacyjnych
- 40 tys. zł;
• modernizację terenu przeznaczonego pod zieleń przy
alei Róż - 480 tys. zł.
Ponadto 61 tys. zł przeznaczono na zakup taboru kolejowego na potrzeby działalności kolejki wąskotorowej.
Niecałe 4 tys. zł otrzymane z odszkodowania przeznaczono na malowanie pomieszczeń Przedszkola nr 3.
W związku z niewykorzystaniem w terminie środków
niewygasających, Rada zwiększyła dochody o kwotę 1,4
mln zł. Jednocześnie o 2 mln zł zwiększono wydatki gminy
na zadania, których zakres zmienił się, lub których koszty
realizacji okazały się wyższe, niż przewidywano. Odpowiednio zmieniony został plan wydatków remontowych
i inwestycyjnych. Zmieniony został również zakres zadań
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Julianowa.
Rada wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014-2025.
Zagospodarowanie przestrzenne
Rada Miejska zdecydowała o przystąpieniu do zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna:
• dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią, Kilińskiego,
Świętojańską, al. Kalin, Czajewicza, Gerbera i od zachodu
granicą cmentarza,
• dla obszaru ograniczonego ulicami: Przesmyckiego, Żeglińskiego, Chyliczkowską i Armii Krajowej.
Zmieniony został plan zagospodarowania części Julianowa Północnego. Uchwalono także plany dla części Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Energetyczną,
Puławską, Okulickiego i Mleczarską oraz dla obszaru między
granicą administracyjną z gminą Lesznowola a ulicami: Okulickiego, Puławską, Jana Pawła II oraz terenami kolei Warszawa - Radom.
Nieruchomości
Radni wyrazili zgodę na zamianę niezabudowanej nieruchomości gminnej położonej przy ul. Jarząbka na nieruchomości
położone w rejonie ulic Nadarzyńskiej, Dworcowej oraz Jarząbka z przeznaczeniem pod kompleks szkolno-dydaktyczny
oraz miejsca parkingowe.
Zdecydowano także o sprzedaży na rzecz użytkownika
wieczystego nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul.
Koralowej.
Radni podjęli również decyzję o nabyciu na rzecz gminy
czterech działek drogowych w Szczakach oraz działki przy
ul. Armii Krajowej w Piasecznie.
Podjęto także decyzję o wydzierżawieniu w trybie bezprzetargowym działki położonej w Piasecznie przy ul. Dworcowej 9 pod bankomat Banku Spółdzielczego oraz działki
przy ul. Kościuszki w Piasecznie pod kiosk prasowy.
Nowe ulice
Nadano nazwy ulicom: Motylkowa w Chylicach, Herbaciana
w Henrykowie Uroczu, Ostoja w Mieszkowie oraz Rzekotki w
Żabieńcu.
Pozostałe
Zmieniona została uchwała określająca zakres odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta i gminy Piaseczno.
Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały dostępne są na stronie internetowej www.piaseczno.eu

aktualności
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Nie taki PSZOK straszny...
Dokończenie ze str. 1 - fakty i mity związane z budową Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów w Piasecznie przedstawia burmistrz Zdzisław Lis.
Potrzebny nam własny
i lepszy
Obecnie funkcjonujący PSZOK
na ul. Technicznej (na terenie
PUK SITA) jest punktem tymczasowym, prowizorycznym (ze
względu na brak rampy i możliwości dojazdu do kontenerów
korzystanie z niego dziś nie jest
komfortowe). Umowa na prowadzenie punktu kończy się w 2015
roku. Własny, gminny PSZOK to
nie tylko obowiązek ustawowy,
ale też zapewnienie mieszkańcom stałego, nowoczesnego, estetycznego i przyjaznego punktu odbioru odpadów problemowych.
Założeniem jest, że dla wygody mieszkańców docelowo
w gminie Piaseczno powstać powinny dwa tego typu obiekty,
obsługujące północną i południową część gminy. W tegorocznym budżecie gminy zapisana
została kwota na projektowanie
i budowę pierwszego dla północnej części Piaseczna. Konieczne
było więc ustalenie dogodnej lokalizacji (ze względu na szczupłość miejsca oraz fakt, że nieruchomość należy do spółki PUK
SITA, teren obecnego PSZOK-u
na ul. Technicznej nie wchodzi
w rachubę).
Analizując pod tym kątem
posiadane przez gminę nieruchomości, pod uwagę brano:
wielkość działki, miejscowy
plan zagospodarowania, możliwości dojazdu oraz odległość
od zabudowy mieszkaniowej.
Lokalizacja w terenie
przemysłowym
Po dokładnej analizie i przeglądzie należących do Gminy nieruchomości wybór padł na
działkę 18/18 leżącą w Piasecznie
na tyłach dawnego Polkoloru
– pomiędzy ul. Energetyczną
a torami kolejowymi (patrz załączona mapka). Działka, zgodnie z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, jest przeznaczona
pod produkcję i składy, tak jak
zresztą cały otaczający ją olbrzymi teren leżący pomiędzy
ulicami: Puławską, Energeyczną,
Julianowską i Okulickiego. Tu
chciałbym rozwiać obawy wyrażane przez mieszkańców Józefosławia. Nie jest niczyją intencją
utrudnianie im życia i naruszanie ładu przestrzennego. Przeciwnie, dotychczasowe działania
gminy na tym terenie:
• rozbudowa szkoły,
• pozyskanie terenu pod zieleń
i rekreację,
• utworzenie filii Centrum Kultury i biblioteki,
• szeroko zakrojone prace odwodnieniowe,
pokazują troskę gminy o polepszenie warunków życia mieszkańców tej okolicy. Planowany
PSZOK jest oddalony od Józefosławia i jego zabudowy mieszkaniowej o kilkaset metrów, oddzielony od niego ulicą Energetyczną, a dodatkowo i tak zasłonięty przed oczami mieszkańców istniejącą stacją elektroener-

Mapka wskazująca proponowaną lokalizację piaseczyńskiego PSZOK-u
getyczną i olbrzymimi magazynami. Będąc na uboczu zabudowy mieszkaniowej, jest jednocześnie bliski i łatwo dostępny. Nie powinien być więc
traktowany jako utrudnienie,
a przeciwnie – jako ułatwienie
życia. Jeśli chodzi o komunikację,
której pogorszenia tak obawiają
się mieszkańcy, to z przyczyn
podanych wcześniej powstanie
PSZOK-u nie generuje odczuwalnego wzrostu natężenia ruchu, a ruch tej niewielkiej ilości samochodów obsługujących
PSZOK będzie skierowany w ulicę Energetyczną, jako najwygodniejszą. Dodatkowym argumentem za wskazaną lokalizacją jest
fakt, że obecnie miejsce to jest
zaniedbanym i niebezpiecznym
nieużytkiem. Powstanie Punktu
wraz z otaczającą go zielenią zagospodaruje i ucywilizuje ten
teren. Dodatkowo wg założeń
PSZOK ma pełnić funkcję edukacyjną - prowadzone będą tu zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii, ochrony środowiska i segregacji odpadów.
Rozwiązania komunikacyjne

Oczywiste jest jednak, że niezależnie od działań związanych
z projektowaniem i budową
PSZOK-u toczyć się muszą działania związane z usprawnieniem komunikacji w tym rejonie (w którym - na skutek błędnej i nieodpowiedzialnej polityki planistycznej gminy w poprzednich latach – intensywna
zabudowa nie poszła w parze
z zapewnieniem mieszkańcom
dobrej komunikacji i terenów
publicznych przeznaczonych
pod oświatę, rekreację, zieleń).
Niezbędne działania to:
1. Dalsza rozbudowa ulicy Ener-

getycznej, gdzie przewiduje się
poszerzenie ulicy Energetycznej na odcinku od ronda przy
Fashion House – w pierwszym
etapie do ul. Rubinowej, a następnie do ronda z ul. Geodetów i Wilanowską (trwają negocjacje z podmiotami działającymi wzdłuż tej ulicy dotyczące ich udziału w przedsięwzięciu).
2. Przebudowa ulicy Geodetów
wraz z rondem w miejscu newralgicznego skrzyżowania ulic
Geodetów, Wilanowskiej i Energetycznej (z dodatkowym wyjazdem z PSZOK-u). Lada moment ogłoszony zostanie przetarg na projekt tego zadania
wraz z odwodnieniem.
Nowoczesny, estetyczny,
funkcjonalny
Wracając do samego PSZOK-u:
powierzchnia działki przeznaczonej pod PSZOK to ok. 3000
m2. Planowany obiekt zostanie
wykonany zgodnie z najlepszymi wzorcami, zaczerpniętymi z krajów o wysokich standardach ochrony środowiska,
oraz według sprawdzonych
rozwiązań spełniających kryterium funkcjonalności obiektu i bezpieczeństwa jego użytkowników oraz pracowników.
Wszystkie niezbędne urządzenia, jak rampa, kontenery, pojemniki będą postawione na
wygodnym placu manewrowym i otoczone zielenią. Planowany jest też lekki budynek techniczno-socjalny z salą
ekacyjną.
Co istotne – oprócz wszystkich wcześniej wymienionych
odpadów – w PSZOK-u będzie
można zostawić także stare, ale
działające urządzenia, sprzęt

sportowy, meble, książki i tekstylia, które będą mogły być
wykorzystane przez innych.
Powtórzmy raz jeszcze, że
wszystkie te odpady będą przetrzymywane w Punkcie tymczasowo, jedynie do momentu
zapełnienia kontenerów, które
będą na bieżąco opróżniane.
PSZOK nie jest miejscem przeznaczonym do ich długotrwałego składowania i przechowywania!
W budżecie gminy na rok
2014 zapisane zostały środki na
projekt i budowę pierwszego PSZOK-u. Do ogłoszonego
w dniu 24 lipca br. przetargu
zgłosiła się tylko jedna firma
z ofertą opiewającą na 3,9mln
zł. Jest to kwota wyższa niż zapisana na ten cel w budżecie,
uznaliśmy ją za wygórowaną
i przetarg został unieważniony.
Jednocześnie wystąpiłem do
Rady Miejskiej z wnioskiem
o przyznanie dodatkowego miliona na ten cel. Jeśli – na najbliższej sesji – Rada podejmie
stosowną uchwałę, pozwoli to
rozpisać przetarg ponownie,
z większą już szansą na jego pozytywne rozstrzygnięcie.
Mam nadzieję, że choć
w części udało mi się przybliżyć
Państwu planowane przedsięwzięcie. Na ewentualne uwagi
i zapytania dotyczące tego tematu można uzyskać odpowiedź telefonicznie (22 736 29
88 lub 85), a także e-mailowo:
go@piaseczno.eu
Ja także pozostaję do Państwa dyspozycji. Mój e-mail:
burmistrz@piaseczno.eu.
Zdzisław Lis
Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno
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Plac zabaw, siłownia
i szachy w Józefosławiu
Już wkrótce przy ulicy Tenisowej w Józefosławiu powstanie nowy skwerek wraz
z małym placem zabaw dla mieszkańców Józefosławia i Julianowa.
Nowy zieleniec powstanie niebawem na wolnej działce gminnej nr ewidencyjny 127/3 obręb
Józefosław o powierzchni 1300
2
m zlokalizowanej przy ulicy
Tenisowej, którą gmina otrzymała od skarbu państwa. Na razie porośnięta jest chwastami.
Teren zostanie podzielony na
3 części. W środku ustawione zostaną urządzenia rekreacyjne dla
dzieci. Planuje się posadowienie
dwóch urządzeń zabawowych dla
dzieci na nawierzchni piaskowej.
Pozostałe dwie to części z siłownią
zewnętrzną oraz część ze stolikami dla osób grających w szachy,
warcaby lub inne gry towarzyskie.

Na terenie, który niebawem
zacznie być rewitalizowany, nie
zabraknie też alejek pieszych
z kostki brukowej, placyków
z ławkami oraz koszy, a także
drzew, krzewów i trawnika. Przy
wyjściach na plac zabaw zaprojektowano tablicę informacyjną
z regulaminem, przy drugim zaś
wejściu staną stojaki na rowery.
Cały teren zostanie zabezpieczony ogrodzeniem panelowym
z dwoma furtkami. Przedsięwzięcie ma kosztować blisko 100
tys. zł. Rozpoczęcie prac już teraz
jest niemożliwe ze względu na
trwający okres lęgowy ptaków.
Zgodnie z wytycznymi ochrony

Projekt nowego skweru przy ul. Tenisowej w Józefosławiu
środowiska pierwsze prace będą
mogły ruszyć we wrześniu.
– Konsekwentnie realizujemy projekty związane
z nową przestrzenią publiczną.

To ważne szczególnie w Józefosławiu – tłumaczy Daniel Putkiewicz, zastępca burmistrza
miasta i gminy Piaseczno.
*

Park w Józefosławiu
Wstępna koncepcja parku przy ul. Ogrodowej czeka na konsultacje społeczne.
Jest już wstępny projekt zagospodarowania terenów przy
ul. Ogrodowej w Józefosławiu,
które gmina Piaseczno w czerwcu wydzierżawiła od Politechniki Warszawskiej. Zakładane
jest powstanie blisko 900 metrów ciągów spacerowych, pawilonu z przeznaczeniem na
toalety oraz część gastronomiczną. Przewidziano także
miejsce pod ogródek jordanowski, siłownię zewnętrzną, boisko do gier, polanę na imprezy,
scenę lub amﬁteatr oraz oczywiście elementy małej infrastruktury (ławki, kosze, tablice,
stojaki na rowery).
– To kolejny, tym razem duży
projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej w Józefosławiu

– mówi Daniel Putkiewicz, I zastępca burmistrza miasta i gminy
Piaseczno. – Na wydzierżawionej
od Politechniki Warszawskiej
działce o powierzchni 2,5 ha przy
ul. Ogrodowej projektujemy dla
mieszkańców park, który z pewnością stanie się popularnym
miejscem spędzania wolnego
czasu – dodaje Daniel Putkiewicz.
Jeśli pozwoli pogoda to jest
szansa, że prace rozpoczną się
jeszcze w tym roku. Od 1 do 10
września można składać uwagi
i pomysły na zagospodarowanie
tego terenu.
Uwagi i propozycje można
składać pocztą elektroniczną na
adres zych@piaseczno.eu lub telefonicznie 22 70 17 679.
*

Koncepcja nowego parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu

Najlepsze życzenia

Usługi z rabatem

Jubileusz setnych urodzin obchodziła
pani Bronisława Bińkowska z Żabieńca.

Kontynuujemy cykl prezentujący rodzinom 3+ ﬁrmy i instytucje, które oferują
rabaty w ramach piaseczyńskiego programu Karty Dużej Rodziny.

Życzenia od przedstawicieli piaseczyńskiego samorządu
Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA
Na jesień i zimę jubilatka, która
urodziny obchodziła 20 lutego,
wyprowadza się do wnuczki do
Warszawy, ale wakacje zawsze
spędza w Żabieńcu. Stąd pomysł
zorganizowana spotkania urodzinowego właśnie teraz. Panią
Bronisławę, cieszącą się dobrym
zdrowiem, odwiedzili 22 sierpnia
z najlepszymi życzeniami prze-

wodniczący Rady Miejskiej Piotr
Obłoza oraz sołtys Żabieńca a zarazem radny Adam Marciniak.
Wręczyli oni kwiaty i kosz pełen
wspaniałości, a także okolicznościową tabliczkę. Przekazali też
życzenia od burmistrza Zdzisława Lisa. W spotkaniu uczestniczyła również najbliższa rodzina i sąsiedzi.
*

Agencja Allianz Zuzanna Lipińska, ul. Jana Pawła II 43 A, 05-500
Piaseczno, tel. 22 726 73 50, fax 22
737 00 21, tel. kom. 513 622 790
Oferta rabatowa:
• Zniżka promocyjna przy ubezpieczeniach domów prywatnych
lub mieszkań oraz ruchomości należących do rodzin legitymujących się Kartą Dużej Rodziny posiadającej hologram gminy Piaseczno. Zniżka promocyjna nie
może być wyższa niż 35%. Po zawarciu ubezpieczenia domu posiadacz KDR 3+ otrzyma zniżkę
promocyjną 15% na ubezpieczenie
samochodu w zakresie OC i AC.
• Dla właścicieli ﬁrm posiadających KDR3+ będzie przysługiwać zniżka na ubezpieczenie budynku ﬁrmy, majątku 35% oraz
na OC ﬁrmowe 10%.

Warsztat samochodowy
Autotronik Bosch Service
ul. Orzeszkowej 39, Piaseczno
05-500, www.autotronik.waw.pl
info@autotronik.waw.pl, tel./fax:
22 757 21 22, tel. 22 750 28 60, tel.
kom. 502 213 506
Warsztat samochodowy
Autotronik II,
ul. Kazimierzowska 23, Warszawa 02-572, autotronik2@autotronik.waw.pl, tel./fax.: 22 845 17 79,
tel. 22 845 98 49, tel. kom. 501 198 184
Oferta rabatowa:
• rabat 8% + 2% za płatność gotówką lub przedpłatę, na wszystkie
usługi i części zamienne, z wyjątkiem części pochodzących z sieci
dealerskiej, zakupione w ww.
warsztatach samochodowych
• przegląd sezonowy gratis
w ww. warsztatach.
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Zaawansowanie zadań
inwestycyjnych
BUDOWNICTWO KUBATUROWE
• Budynki mieszkalne w Bąkówce przy ul. Lipowej – w trakcie realizacji. Budynek nr 2 – prace wykończeniowe. Budynek nr 1 – wykonano instalacje elektryczne, wod.-kan.
i c.o., tynki wewnętrzne, wylewki, docieplenie budynku,
opaski, chodniki i drogi.
• Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym – zakończono prace
murarskie w nowym skrzydle, trwa realizacja łącznika oraz wykonywane są prace instalacyjne i wykończeniowe. Wykonywane
jest pokrycie dachu nad nowym skrzydłem. W części adaptowanej prace w skrzydle zachodnim na końcowym etapie.
• Zespół Szkół w Józefosławiu – zakończono roboty murarskie. Wykonywana jest konstrukcja dachu..
• Centrum Edukacyjno-Multimedialne – podpisano umowę
na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalesiu Dolnym – w wyniku
przetargu wyłoniono wykonawcę projektu rozbudowy
szkoły. Ogłoszono przetarg na wykonanie dachu. Po otwarciu ofert okazało się, że gmina nie posiada wystarczających
środków do rozstrzygnięcia. Przygotowano na sesję sierpniową wniosek o zwiększenie środków.
•Dworzec PKP – prowadzone są roboty zewnętrzne i wymiana
dachu. Pozostałe prace wstrzymano decyzją konserwatora.
Gmina złożyła wniosek o wznowienie prac.
• Budynek socjalno-usługowy przy skate parku – wykonano fundamenty. Prowadzone są roboty murarskie.
• Świetlica w Runowie - trwają prace konstrukcyjne. Wykonano konstrukcję parteru.
• OSP Jazgarzew - wykonano stan surowy otwarty.
• OSP Piaseczno - rozpoczęto roboty fundamentowe.
• Przedszkole przy ul. Ks. Józefa - trwają prace remontowe.
INWESTYCJE DROGOWE
• Ul. XXI Wieku w Józefosławiu – trwa projektowanie kanału
deszczowego.
• Ul. Julianowska – dobiega końca budowa Etapu 5 – od ul.
Okulickiego do ul. Przesmyckiego w Piasecznie; starosta
piaseczyński wydał decyzję ZRID dla Etapów I,II,IV. Przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu.
• Al. Wilanowska w Zalesiu Dolnym – starosta piaseczyński
w dniu 23.06.2014 wydał decyzję ZRiD i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności. Trwają prace związane z realizacją
robót, opracowywana jest dokumentacja zamienna dla odcinka
od ul. Sosnowej do ulicy Głogowej.
• Ul. Mleczarska w Piasecznie – na odc. od ul. Okulickiego do
skrzyżowania z ul. Raszyńską – Wojewoda Mazowiecki utrzymał
w mocy decyzję ZRiD. Trwa procedura przetargowa.
• Mosty nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego
i Kniaziewicza – budowa w trakcie realizacji.
• Projekt przebudowy ulic: Północnej od Przemysłowej do
Głównej, ulicy Świerkowej od Bobrowieckiej do Północnej,
ulicy Borowej od Gwalberta do Głównej oraz parkingu przy
ZSP w Piasecznie i ulicy Głównej w Bobrowcu od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Mazowieckiej wraz z odwodnieniem
- projekt w trakcie opracowywania.
• Opracowano koncepcję przebudowy ul. Krótkiej w Józefosławiu. Przygotowywane są materiały przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu zgodnie z opracowaną koncepcją.
• Przebudowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu od ul. Działkowej do rowu Jeziorki – projekt jest opracowywany.
• Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym – koncepcja została zaprezentowana przedstawicielom mieszkańców.
• Podpisano umowę na opracowanie projektu budowy
ulicy Szpitalnej od Sienkiewicza do ul. 2KDD, ulicy 2 KDD
na odcinku od ul. Szpitanej do ul. Mickiewicza wraz ze
skrzyżowaniem i dalej do alei Kalin.
• Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym – koncepcja została zaprezentowana przedstawicielom mieszkańców.
•Projekt budowy ciągu pieszo–rowerowego na przedłużeniu
ul. Kombatantów, od planowanej ulicy Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu - projekt w opracowaniu.
REMONTY DRÓG
• Wykonane i rozliczone remonty: ul. Energetyczna, parking przy przedszkolu przy ul. Sierakowskiego w Piasecznie, likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych,
ul. Sumakowa w Wólce Prackiej i ul. Polna w Pilawie (tłuczeń), ul. Tetmajera w Piasecznie (asfalt) oraz ul. Dzikiej
Mięty w Robercinie i św. Antoniego w Antoninowie (asfalt), ul. Przy Akacjach, Piesza i Sielankowa w Woli Gołkowskiej (tłuczeń); al. Brzóz w Piasecznie (kostka), ul.
Poranku w Zalesiu Górnym, (asfalt), Leśnych Boginek
w Zalesiu Górnym (przełożenie kostki), ul. Zagrodowa
w Piasecznie (tłuczeń).
•W trakcie realizacji: nakładki asfaltowe na ul. Herberta
w Piasecznie, Pięknej w Zalesiu Górnym, ul. Norwida,
Traugutta i Pułaskiego w Piasecznie, ul. Zacisze i Kolejowej w Głoskowie.
• Trwają prace odwodnieniowe, wykonywane jest odmulanie i czyszczenie rowów i przepustów.
*
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Zmiana zasad zbiórek
publicznych
Na przeprowadzenie zbiórki publicznej nie trzeba już
uzyskiwać zgody w Urzędzie. Nowa ustawa wprowadza
elektroniczną formę zgłaszania zbiórek oraz ich publikację na specjalnej stronie www.
18 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r.
o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (DzU z 2014 r.
poz. 498). Projekt nowej regulacji Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji przygotowało wspólnie z partnerami społecznymi.
Najistotniejsza jest zmiana polegająca na scentralizowaniu procesu zgłoszeń wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
Najważniejsze z wprowadzanych zmian to:
• Obsługa zgłoszeń zbiórek publicznych prowadzona jest
wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
• Pozwolenia na zbiórki publiczne zastąpione zostały zgłoszeniem zbiórki publicznej – decyzje wydawane przez różne
organy administracji zostały zastąpione zgłoszeniem, dane
ze zgłoszenia są zamieszczane na portalu zbiórki.gov.pl.
• Zgłoszenie, aktualizację danych, sprawozdanie można
wysłać elektronicznie, z wykorzystaniem gotowych formularzy, z użyciem proﬁlu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz w formie tradycyjnej,
papierowej.
• Wszystkie informacje dotyczące zbiórek są dostępne na
portalu zbiorki.gov.pl.
• Zbiórki elektroniczne (np. przelewy bankowe, wysyłka
SMS-ów, wpłaty online) można prowadzić bez dodatkowych
formalności – nowa ustawa dotyczy wyłącznie zbiórek organizowanych bezpośrednio w miejscach publicznych.
• Obniżono koszty związane z organizacją zbiórek publicznych – zniesiona została opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań
w prasie.
Dodatkowe informacje o nowej ustawie znaleźć
można na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
www.mac.gov.pl.

Nowa świetlica
w Runowie
Do końca roku powinna zakończyć się budowa budynku świetlicy w Runowie.
Prace budowlane rozpoczęły się w maju od rozbiórki budynku, w którym dotychczas w spartańskich warunkach
funkcjonowała świetlica prowadzona przez Centrum Kultury w Piasecznie. – Obecny budynek został wzniesiony
przez mieszkańców Runowa w czynie społecznym na gruntach przekazanych przez jednego z mieszkańców na potrzeby społeczności naszej wsi - mówi sołtys Runowa Lidia
Pułkownik. - Jednak budowa nowego budynku nie była łatwa, ponieważ na przestrzeni lat okazało się, że gmina nie
miała prawa dysponowania gruntem. Wtedy ruszyła procedura komunalizacyjna, w wyniku której ostatecznie
gmina uzyskała tytuł własności i można było rozpocząć
budowę - dodaje pani sołtys.
Na miejscu obecnego budynku powstaje nowy, bardziej funkcjonalny i przestronny obiekt o blisko dwukrotnie większej powierzchni użytkowej. Parter przeznaczony będzie na potrzeby świetlicy sołeckiej, gdzie
obok głównej, ok. 90-metrowej sali znajdą się dwie toalety, szatnia, pomieszczenia przeznaczone pod sklep
oraz magazynek sprzętu ogrodniczego. Na poddaszu
ulokowano ponad 50-metrowe pomieszczenie przeznaczone na harcówkę dziewcząt, ogólną toaletę oraz dwa
pomieszczenia magazynowe i schowek gospodarczy.
– Budowa rozpoczęła się w maju tego roku i powinna
potrwać 8 miesięcy. Mam nadzieję, że mieszkańcy Runowa jeszcze w tym roku na gwiazdkę dostaną nową,
spełniającą wszystkie standardy świetlicę, która stanie
się swoistym centrum kulturalnym, do którego wszyscy
chętnie będą zaglądać – mówi burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis.
W zakres prac wejdzie również zagospodarowanie
terenu wokół budynku, na którym powstaną 4 miejsca
parkingowe oraz nowe nasadzenia zieleni. Od strony
frontowej wykonane zostanie ogrodzenie wraz z bramą
wjazdową i furtką. Budowa nowej świetlicy w całości sfinansowana zostanie z budżety gminy Piaseczno i wyniesie blisko 856 tys. zł.
*
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Poprawa jakości terenów osiedli
Rusza rewitalizacja
funkcjonalności
i estetyki przestrzeni publicznej
na osiedlach
w centrum miasta.
Wydział Utrzymania Terenów
Publicznych Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno przygotował opracowanie „Rewaloryzacja terenów Wspólnot Mieszkaniowych” w celu poprawy
jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta –
osiedli mieszkaniowych.
Prace projektowe polegały
na wykonaniu:
• Inwentaryzacji i gospodarki
zielenią, gdzie wszystkie drzewa, krzewy zostały spisane
i naniesione na plan z oznaczeniem ich parametrów,
stanu zdrowia, zakwalifikowaniu do adaptacji, leczenia
a drzewa zagrażające i chore
do usunięcia.
• Projektu nasadzeń z wykorzystaniem istniejącej zieleni
i doborem nowych nasadzeń
wkomponowanych w teren
z wykorzystaniem gatunków
i odmian roślin zalecanych
przez Związek Szkółkarzy Polskich do nasadzeń miejskich,
jako gatunki o dużych walorach dekoracyjnych i niewybredne w wymaganiach. Za-

planowano również rekultywację trawników.
• Renowacji układu komunikacyjnego polegającej na: wymianie starych i uszkodzonych
nawierzchni chodników z płytek betonowych i asfaltowych
na nawierzchnię z kostki betonowej, wymianie starych
nawierzchni dojazdów i parkingów, ułożeniu nowych nawierzchni w miejscach ubitej
ziemi będącej miejscem parkowania i dojazdu.
• Małej architektury – opracowanie polega na ujednoliceniu
stylistyki małej architektury
takiej, jaka jest wprowadzona
w mieście, i uporządkowaniu
w przestrzeni.
Planuje się pozyskanie środków zewnętrznych (w całości
lub częściowo) do realizacji projektu. – Ta koncepcja obejmuje
obszar osiedla położony pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Puławską. Ale chcemy również
zadbać o zieleń po drugiej stronie Wojska Polskiego. Obecnie
negocjujemy ze spółdzielnią
„Jedność” przejęcie terenu zielonego położonego przy al. Róż.
Tam gmina chciałaby utworzyć
park wraz z placem zabaw
z prawdziwego zdarzenia. Mamy już zgodę Rady Miejskiej
i pieniądze na uporządkowanie
tego miejsca. W ten sposób to
gmina a nie spółdzielnia, ponosiłaby koszty utrzymania tego
terenu rekreacyjnego, z któ-

Projekt dla północnej części osiedla w kwartale ulic Puławskiej, Szkolnej, Wojska Polskiego i Kusocińskiego.
rego korzystają również mieszkańcy spoza osiedla – mówi
Daniel Putkiewicz, I zastępca
burmistrza miasta i gminy Piaseczno.
Pełna dokumentacja projektowa do wglądu znajduje

się w pokoju nr 90 w Urzędzie
Miasta i Gminy Piaseczno, ul.
Kościuszki 5.
Więcej informacji znaleźć
można na stronie internetowej
gminy: www.piaseczno.eu.
*

Moja przyszłość
Gimnazjum w Zalesiu Górnym rozpoczyna realizację unijnego projektu wyrównywania szans edukacyjnych.
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - ,,Moja przyszłość’’ to projekt Samorządu
Województwa Mazowieckiego,
w którym partnerami są gminy
jako organy prowadzące szkoły.
W gminie Piaseczno projekt realizowany będzie w Gimnazjum
w Zalesiu Górnym.

W ramach projektu od
września 2014 r. do czerwca
2015 r. zostaną zorganizowane
i przeprowadzone bloki zajęć
pozalekcyjnych dla uczniów
Gimnazjum w Zalesiu Górnym.
Zgodnie z założeniami projektu
będą to zajęcia z nauki języka
obcego, z zakresu przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych
oraz zajęcia związane z porad-

nictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym. Udział
uczniów w zajęciach jest nieodpłatny. Dotacja uzyskana
w ramach projektu zostanie
przeznaczona na wynagrodzenie nauczycieli prowadzących
zajęcia, zakup materiałów edukacyjnych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć. Projekt przewiduje również cało-

dzienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych z edukacją i kulturą (wyjazdy m.in.
do muzeum, na wystawy).
Projekt współﬁnansowany
jest ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX., Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.
*

Wymiana dobrych praktyk
W gminach Upplands Vasby i Piaseczno realizowany jest międzynarodowy projekt
współpracy międzyszkolnej.
W ramach projektu 10 nauczycieli oraz przedstawicieli kadry
zarządzającej oświatą z gminy
Piaseczno weźmie udział w tygodniowym wyjeździe szkoleniowym do Szwecji. Szkolenie
zostanie poprzedzone przygotowaniem kulturowym i języ-

kowym w kraju. W ramach projektu uczestnicy otrzymają pomoce naukowe i dydaktyczne.
Wyjazd ma na celu wymianę
doświadczeń z pracownikami
tamtejszych instytucji edukacyjnych. Nauczyciele biorący
udział w szkoleniu po powrocie

zrealizują z uczniami projekty
edukacyjne przygotowane we
współpracy z nauczycielami
szwedzkimi. Efekty powstałych
projektów zostaną zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt na początku 2015 roku.

Projekt współfinansowany
jest ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet III
Działanie 3.3, Poddziałanie
3.3.1.
*
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Znikające rudery
Trwają prace porządkujące przestrzeń publiczną
w mieście. Teren
w miejscu wyburzanych zrujnowanych budynków
ma zacząć służyć
mieszkańcom.
Parę dni temu zmienił się krajobraz w samym centrum miasta. Wyburzona została opuszczona kamienica przy ul. Puławskiej 5. Stan techniczny
tego murowanego, 3 kondygnacyjnego obiektu był fatalny.
Sypiące się ściany, zbutwiałe i namoknięte fundamenty
nie nadawały się do remontu.
W oczyszczonym miejscu, zdemontowane zostanie też ogrodzenie, a w zamian powstanie
skwer z zielenią oraz nowe
miejsca postojowe dla samo
chodów. Dzięki temu otoczenie

Do końca miesiąca cały teren działki zostanie uprzątnięty
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
ważnego skrzyżowania w centrum miasta stanie się bardziej
przestronne i przyjazne mieszkańcom.
Kilka miesięcy temu wyburzone zostały budynki sta-

rej kotłowni PCU przy ul. Kusocińskiego, gdzie również
planowane jest stworzenie
parkingu, w związku z deficytem miejsc postojowych
w mieście. W najbliższym

czasie z kolei rozebrane zostaną dwie, zniszczone w pożarze kamienice przy ulicy
Nadarzyńskiej, które od lat
straszyły przechodniów.
*

Aby rozładować przepełnienie dwóch szkół podstawowych gmina przygotowała
nowe sale lekcyjne, które wykorzystywane będą od rozpoczynającego się nowego
roku szkolnego.

Nowa sala lekcyjna w Józefosławiu
Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA
Przypomnijmy, że również
podopieczni Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie, do czasu
zakończenia budowy nowej
szkoły przy ul. Jana Pawła II,
będą uczestniczyć w zajęciach

w użyczonych od Gimnazjum
Nr 1 pomieszczeniach. – Aby
uniknąć wprowadzania trzeciej
zmiany w szkole przy ul. Szkolnej, zdecydowaliśmy się wykorzystać skrzydło w Gimnazjum

Nr 1 przy ul. Sikorskiego 20 na
potrzeby uczniów podstawówki
– tłumaczy burmistrz Zdzisław
Lis. – Przeznaczyliśmy ponad
120 tys. zł na adaptację pomieszczeń, aby stworzyć jak najlepsze
warunki dla dzieci. Strefa dla
najmłodszych będzie wydzielona tak, że nie będą oni mieli
styczności ze starszą młodzieżą.
Do czasu wybudowania nowej
szkoły w centrum miasta jest to
rozwiązanie optymalne – dodaje burmistrz.
W sumie zaadaptowano
pięć pomieszczeń. Jedno zostało
przystosowane jako sala dla zerówki, jedno na potrzeby świetlicy, a trzy klasy dostosowano
do potrzeb pierwszoklasistów.
Specjalne skrzydło będzie zorganizowane w pobliżu obecnej
stołówki, z której będą mogli
również korzystać najmłodsi
uczniowie.

Ochrona dla Obszaru Natura 2000 Łąki Soleckie
Zapraszamy na spotkania dyskusyjne w sprawie projektu planu zadań ochronnych.
W dniach 16 września oraz
7 października 2014 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy
Góra Kalwaria przy ul. 3-go
maja odbędą się spotkania dyskusyjne w sprawie opracowywanego przez Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy projektu planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Soleckie,
na które organizator zaprasza wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką,
a w szczególności właściciele
gruntów położonych w grani-

Odbiór odpadów
zielonych
W celu usprawnienia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, gmina Piaseczno wprowadza
nowe zasady odbioru odpadów.
W okresie od września do listopada 2014 r. oraz od marca
do listopada 2015r. odpady biodegradowalne, w tym odpady
zielone, będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji w pojemnikach, kontenerach lub półprzeźroczystych workach dowolnego koloru z wyjątkiem koloru żółtego i zielonego. Pojemniki, kontenery oraz worki właściciel posesji zabezpiecza
we własnym zakresie. Odbiór wyżej wymienionych odpadów
będzie odbywał się w ramach wnoszonej przez mieszkańców
opłaty za gospodarowanie odpadami, w terminach określonych w harmonogramie.
Mamy nadzieję, iż wprowadzone zmiany rozwiążą problemy dotyczące odbioru odpadów zielonych.

Jak właściwie
kompostować odpady

Więcej sal dla najmłodszych
Na potrzeby Zespołu Szkół
Publicznych w Józefosławiu
przeznaczony został wynajęty przez gminę budynek po
przedszkolu niepublicznym
przy ul. Wilanowskiej 15G w Józefosławiu. Obiekt ten, zlokalizowany w odległości ok. 300
metrów od macierzystej placówki, jest przystosowany do
działalności oświatowej. Do
dyspozycji szkoły został przekazany cały budynek, w którym znajdują się sale dydaktyczne wraz z łazienkami,
szatnia dla dzieci oraz poddasze, a także pomieszczenie
przeznaczone na pokój nauczycielski. Na posesji znajduje się
parking i wyposażony plac zabaw. Budynek wynajęty za ok
17 tys. zł miesięcznie będzie
eksploatowany przez szkołę co
najmniej do czasu zakończenia
jej rozbudowy.
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cach objętych ww. opracowaniem oraz przedstawiciele podmiotów prowadzących na tym
terenie działalność gospodarczą.
Obowiązek sporządzenia
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
wynika z art. 28 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
o ochronie przyrody. Zgodnie
z ww. ustawą jest on ustanawiany w formie zarządzenia
właściwego terytorialnie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska na okres 10 lat
(w przypadku Łąk Soleckich
ww. zadania realizuje RDOŚ w

Warszawie) i stanowi akt prawa
miejscowego. W związku z powyższym konsultacje społeczne, którego elementem są
proponowane spotkania, stanowią niezwykle istotny etap
opracowywania projektu planu
zadań ochronnych. Podczas planowanych konsultacji lokalna
społeczność będzie miała możliwość nie tylko pogłębienia teoretycznej wiedzy na temat obszaru Natura 2000, ale przede wszystkim bezpośredniego
wpływu na ostateczną treść
przedmiotowego opracowania,
bowiem w programie spotkań

uwzględniono możliwość składania wniosków oraz dyskusji.
W związku z koniecznością
zamówienia wyżywienia organizator spotkań – Biuro Badań,
Monitoringu i Ochrony przyrody „EcoFalk” Michał Falkowski
zwraca się z prośbą o potwierdzenie udziału do dnia 9 września i 1 października 2014 r.
drogą elektroniczną (adres
e-mail: mfzuraw@wp.pl).
Więcej informacji można
uzyskać pod numerami telefonów: 535 635 341, (52) 340 84 40
oraz na stronie: www.projektnatura.utp.edu.pl.
*

Wydział Gospodarki Odpadami rozpoczął cykl szkoleń
dla mieszkańców sołectw nt. kompostowania odpadów
biodegradowalnych.
Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z tematyką
segregowania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem
tematyki odpadów organicznych w tym kompostowania.
Uczestnicy zapoznają się z różnymi typami kompostowników.
Wśród uczestników, którzy wezmą udział w mini konkursie
na temat kompostowania i odpowiedzą prawidłowo na pytania, zostaną rozlosowane kompostowniki.
Terminy najbliższych szkoleń:
Henryków – Urocze: 27.08.2014, godz. 17.45, Dom Kultury/
OSP w Złotokłosie
Wólka Pracka: 29.08.2014, godz. 19.00, dom sołtysa
ul. Zawadzka 20
Jastrzębie: 3.09.2014, godz. 18,00, dom weselny Maria
Szczegółowe terminy szkoleń w poszczególnych sołectwach na bieżąco dostępne będą w tablicach sołeckich
danych miejscowości oraz na stronie gminy www.piaseczno.eu w zakładce Gospodarka Odpadami.

Bezpłatny odbiór elektrośmieci
Każdy mieszkaniec gminy Piaseczno może skorzystać
z bezpłatnego odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych prosto z posesji.
W ramach umowy podpisanej między gminą Piaseczno
a ﬁrmą P.P.H.U.POLBLUME można bezpłatnie oddać takie
sprzęty jak:
- lodówki, pralki, kuchenki, zmywarki, mikrofalówki,
tostery, żelazka;
- komputery, monitory, drukarki, skanery, telefony;
- odbiorniki radiowe, suszarki do włosów;
- piły, wiertarki, silniki, wentylatory, piece;
- kable, baterie, świetlówki.
Dzwoniąc bezpośrednio do ww. ﬁrmy na numer
22 756 96 61 można się umówić na odbiór wymienionych
odpadów bezpośrednio z domu/mieszkania.

Ogłoszenie

Ceny biletów linii L 24 i L 25
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno informuje, że na sesji
Rady Miejskiej w dniu 23 lipca 2014r. została podjęta uchwała
nr 1491/IVN/2014 w sprawie ustalenia cen urzędowych za
usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na
liniach autobusowych o następujących trasach:
- Piaseczno-Żabieniec-Jastrzębie-Żabieniec-Piaseczno (L 24)
- Piaseczno-Żabieniec-Orzeszyn (L 25)
• bilet jednorazowy pełnopłatny 4,00 zł,
• bilet ulgowy jednorazowy (50%) 2,00 zł
• bilet miesięczny pełnopłatny 80,00 zł
• bilet miesięczny ulgowy (50%) 40,00 zł.
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Terapia uzależnień
Do 15 grudnia 2014 r. dwie placówki medyczne w Piasecznie są realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Mieszkańcy gminy Piaseczno mogą skorzystać z terapii
uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu przez porady,
wizyty, sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej, rodzinnej/par, dzieci i młodzieży.
Program finansowany jest z budżetu Gminy Piaseczno. Oto lista placówek:
• Szpital św. Anny w Piasecznie, ul. Mickiewicza 39
w Piasecznie. Świadczenia będą wykonywane od poniedziałku do soboty. Zapisy pod numerem tel. 22 73 54 102
• NZOZ Medica Piaseczno, ul. Gerbera 14 w Piasecznie
Świadczenia będą wykonywane od poniedziałku do
piątku. Zapisy pod numerem tel. 535 008 010

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

Scooby – to roczny psiak średniej wielkości. Jest świetnie zsocjalizowany- bardzo dobrze dogaduje się z innymi psamii,
uwielbia kontakt z dziećmi, ładnie chodzi na smyczy, lubi jeździć samochodem.

Cynamon – to biało-rudy, ok.
3-miesięczny kocurek. Jest kuwetkowy, czyściutki, chętny
do zabaw. Został już odpchlony i odrobaczony.

Kwadrat – to kudłaty, młody
niekastrowany psiaczek znaleziony w Józefosławiu. Jest
wystraszony, ale po chwili odzyskuje pogodę ducha. Niestety nie miał obroży, adresówki ani chipa.

Szałek – to niewielki, dojrzały piesek. Niestety nie znaleziono
u niego chipa, nie miał też obroży
ani adresatki.Wszystkich mogących pomóc prosimy o kontakt.

"Otwarte Ogrody"
w Zalesiu Dolnym
30 i 31 sierpnia po raz siódmy mamy niepowtarzalną możliwość udziału w kulturalno-edukacyjnym wydarzeniu, organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół
Zalesia Dolnego.
W prywatnych ogrodach odbywają się kameralne spotkania
ze sztuką, a wszystko to w przyjaznej atmosferze integrującej
uczestników "Otwartych Ogrodów". W programie wydarzenia
zawsze są spacery po Zalesiu
Dolnym, które cieszą się dużym
powodzeniem. Podczas tych
wycieczek pokazywane są ciekawe miejsca, można dowiedzieć się o historii danego miejsca, często intrygującej lub
burzliwej. Odbywają się również wystawy, koncerty i warsztaty. Atmosfera podczas tych
wydarzeń zawsze jest sedeczna
a ludzie otwarci i chętni do rozmowy.
PROGRAM VII EDYCJI FESTIWALU „OTWARTE OGRODY”
ZALESIE DOLNE 2014
SOBOTA 30 SIERPNIA
11.00 – 13.30
Wycieczka rowerowa ze
„Spacerownikiem” po Adamowie-Zalesiu i Górkach Szymona.
Oprowadzanie: Mira Walczykowska – historyk sztuki i Andrzej Olędzki – artysta plastyk.
Zbiórka przed stacyjką kolejki wąskotorowej o 10.50.
OGRÓD BAJKOWYCH
SKARBÓW – ul. Jałowcowa 17
14.00 – 17.00 w ogrodzie
Anny Darskiej wystawa graﬁki
komputerowej i malarstwa Carlosa Castañóna.
Promocja publikacji o Zalesiu Dolnym.

Zalesiańskie ogrody ponownie otwierają się dla gości festiwalu
Foto arch. TPZD
Dla najmłodszych Ogród Bajkowych Skarbów. W programie:
- Bajkopodróże – opowiadanie
bajek z różnych części świata,
- Budowanie Wyspy Skarbów,
- Czekoladowisko,
- Pokaz Magicznego Okienka
Opowieści,
- Zabawy kreatywne z papierem
- Poszukiwanie Skarbów.
Prowadzenie Michał Malinowski z Muzeum Bajek, Baśni
i Opowieści.
MODA I SPORT – al. Brzóz 9
15.30 – 18.30 w ogrodzie Joanny Kowalskiej-Nowak wystawa fotografii z archiwum
rodzinnego: sportowa pasja Janusza Krajewskiego, mistrza

Polski w łucznictwie w latach
1925 – 1938.
Łucznictwo – sport dla każdego. Zapraszamy na pokaz
i prelekcję trenera KS „Drukarz”
Pawła Solnickiego.
NIEDZIELA 31 SIERPNIA
OGRÓD CERAMIKI
ARTYSTYCZNEJ – ul. Sosnowa 16
12.00 – 15.00 wystawa designu Joanny Bylickiej. Artystka specjalizuje się ceramice
użytkowej, projektuje unikatowe meble i dodatki wnętrzarskie wykorzystując, ceramikę
jako walor dekoracyjny. Projektuje meble z tkaniny a także
modę.

Artystka poprowadzi bezpłatne warsztaty ceramiczne.
KOLONIA ARTYSTYCZNA –
willa „Jastrzębiec” ul. Dębowa 3
(od al. Kasztanów) godz. 16.00
Część oﬁcjalna festiwalu.
Koncert duetu akordeonistów.
Najwybitniejsi akordeoniści
młodego pokolenia w Polsce Michał Gajda i Konrad Mikołajczyk
zagrają koncert składający się
utworów muzyki poważnej,
improwizacjach muzyki współczesnej i ludowej.
Wystawa plenerowa fotograﬁi Bogdana Sarwińskiego
„Fangormagoria”.
Promocja publikacji o Zalesiu Dolnym.
*

Dzień Dawcy Szpiku w Miasteczku Zdrowia
W ostatnią niedzielę sierpnia, o godzinie 13:00 na rynku w Piasecznie zapraszamy do Miasteczka Zdrowia.
Podczas organizowanego przez
Stowarzyszenie Polka Potraﬁ.pl
eventu, dzięki przygotowanemu
na tę okazję namiotowi pobrań
fundacji DKMS, będzie można
zarejestrować się w bazie dawców szpiku kostnego. Odbędą się
też pokazy ratownictwa medycznego, które poprowadzą doświadczeni ratownicy z Międzynarodowego Stowarzyszenia
Służb Ratowniczych. Specjalnie
dla kobiet prowadzone będą konsultacje jak samodzielnie badać
piersi (Piersi w SPA), a w ramach
Szkoły Młodego Rodzica doula
Kama Papińska nauczy mamy
jak prawidłowo wiązać chustę
i karmić piersią. Talerz Pokus TV
zaprosi nas na swoje smaczne
i zdrowe stoisko a chętni poznają

dzięki Barbarze Ilczuk tajniki
tańca brzucha. Gościem specjalnym będzie Kinga Gołębiewska –
Wicemistrzyni Polski w kategorii
Fitness. Nie zabraknie atrakcji dla
dzieci. Ciekawe animacje poprowadzi Akademia Animatora, sesje fotograﬁczne Positive Pictures
zaproponuje Paulina Bera a SZPITAL dla MISIÓW otworzą weterynarze z Dobry Wet.
Miasteczko Zdrowia to pomysł aktywnych mieszkanek
Piaseczna, które należą do lokalnego Stowarzyszenia Polka
Potraﬁ. Nad koordynowaniem
eventu czuwa lokalna ﬁrma Something Special. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno oraz Międzynaro-

dowe Stowarzyszenie Służb Ratowniczych, a partnerem honorowym jest Centrum Kultury
w Piasecznie.
Rejestracja w banku dawców szpiku to deklaracja
uratowania komuś życia
Znalezienie „genetycznego
bliźniaka” dla osoby chorej jest
bardzo trudne. Im więcej osób
zgłosi chęć pomocy, tym większa szansa na uratowanie komuś życia na całym świecie.
Dawcą może być każda
osoba ogólnie zdrowa, bez uzależnień, która ukończyła 18 lat,
ale nie przekroczyła 55 roku życia i waży więcej niż 50 kilogramów. Należy jednak pamiętać,
że rejestrując się w wieku 20 lat,
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możemy otrzymać telefon
z fundacji gdy mamy lat 40. Nasze zgłoszenie ważne jest do
momentu, gdy ukończymy 60
rok życia.
„Dla ciebie to 5 minut, dla
kogoś całe życie”
Właśnie tyle trwa rejestracja
na potencjalnego dawcę komórek
macierzystych.
– Pobieramy wymaz z wewnętrznej strony błony śluzowej policzka, pocierając specjalną pałeczką przez jedną
minutę. Na podstawie tej próbki
badany jest krótki odcinek, informacja kodu genetycznego. Te
dane traﬁają do bazy ogólnoświatowej – wyjaśnia Mateusz
Łachacz, Koordynator ds. Rekru-

Adres redakcji:
05-500 Piaseczno,
ul. Kościuszki 5, pok. 96
tel. 70 17 650
e-mail redakcji:
gazeta@piaseczno.eu

tacji Dawców DKMS. – Gdy
gdzieś na świecie chory będzie
miał genotyp zbliżony od naszego, możemy spodziewać się
telefonu i dalszych bardziej
szczegółowych badań. Ideałem
jest gdy nasz kod DNA jest identyczny z tym, który posiada
chory. Jeśli zgodność jest mniejsza, wówczas lekarz i klinika decydują, czy może dojść do przeszczepu – dodaje.
Ratując życie, nie
narażamy własnego
Są dwie metody pobrania
komórek macierzystych od
dawcy: z krwi obwodowej i z talerza kości biodrowej. – Ludzie
boją się, że ratując komuś życie,
narażamy własne, a to nie-

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

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

prawda. Często spotykam się
również z obawą, że szpik pobierany jest z rdzenia kręgowego. Nic bardziej mylnego. Tak
naprawdę bycie dawcą nic nie
kosztuje, to tylko nasz czas,
a możemy dać komuś życie.
W Polsce przez 5 lat działalności Fundacji udało się uratować
około 1300 osób. Dlatego tak bardzo ważne są wszelkie akcje
edukacyjne na ten temat
- uważa Mateusz Łachacz.
Jeśli ktoś chciałby pomóc
przy rejestracji dawców, prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Polka Potraﬁ.pl mail: kontakt@StowarzyszeniePolkaPotraﬁ.pl.
Czekamy na Was!

e-mail urzędowy:
urzad@piaseczno.eu
Druk:
Agora SA
Skład:
Biuro Promocji i Informacji

Za treść listów
i ogłoszeń redakcja
nie odpowiada.
Redakcja zastrzega
sobie prawo do
skracania
niezamówionych
materiałów.
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Święto Hulajnogi
Zapraszamy
serdecznie na
pierwsze urodziny
piaseczyńskiego
skate parku.
Impreza odbędzie
się w niedzielę
7 września w godzinach 15.00 -19.00.
W programie pyszny tort urodzinowy, pokazy jazdy na hulajnodze w wykonaniu Santre
Riders i przyjaciół, konkursy
z cennymi nagrodami zarówno
dla amatorów, jak i profesjonalistów oraz wspólne bicie rekordu w wykonaniu triku tail
whip (jak największa liczba riderów jednocześnie).
Wszyscy chętni będą mogli skorzystać z darmowych
lekcji jazdy i trików na hulajnodze. W trakcie imprezy działać będzie również bezpłatna

Takie triki zobaczyć będzie można na urodzinowej imprezie skate parku
Foto Szymon Kowalewski
wypożyczalnia sprzętu. Skorzystać można również będzie
z możliwości zakupu sprzętu
i akcesoriów hulajnogowych,

w tym dniu, po wyjątkowo
promocyjnych cenach.
O oprawę muzyczną zadbają
DJ Mariano MBH i Kolorofonia.

Organizatorami urodzin są
gmina Piaseczno, GOSiR Piaseczno oraz ﬁrma Santre.
*

LOTTO Poland Bike Marathon
W sobotę 30 sierpnia zawita do Piaseczna
wyścig dla rowerzystów górskich.
Kolorowe miasteczko kolarskie,
Biuro Zawodów oraz start i meta
wyścigów dziesiątego etapu tegorocznego LOTTO Poland Bike Marathon znajdą się na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego „Wisła” w Zalesiu Górnym, przy ul.
Wczasowej 1. Przygotowywana
przez organizatora trasa będzie
przebiegać głównie ścieżkami turystycznymi na obszarze Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.
- To będzie pożegnanie wakacji na sportowo. Wystartować
może każdy, wystarczy mieć rower i kask – mówi Grzegorz Wajs,
były kolarz zawodowy i organizator wyścigu. Mieszkańcy gminy
Piaseczno start w maratonie zapewniony mają nieodpłatnie. Wystarczy przy zapisie okazać dowód
osobisty potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy. Jedyny
koszt dla zawodnika, który jest
zwracany, to kaucja 20 zł za chip
z numerem startowym.

Rywalizacja tradycyjnie odbędzie się na trzech dystansach:
MAX (52 km), MINI (27 km) oraz
FAN (9 km - dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, otwarte
mistrzostwa Piaseczna w kolarstwie górskim). Na terenie Miasteczka Poland Bike swoje wyścigi
Mini Cross będą mieli też najmłodsi w wieku 2-4 i 5-6 lat.
Podczas maratonu będzie
funkcjonował elektroniczny system pomiaru czasu. Po zakończeniu zawodów zawodnicy otrzymają swój wynik SMS-em.
W Miasteczku Poland Bike będzie
można skorzystać z bezpłatnego
serwisu rowerowego ﬁrm OLSH
i Beat Bike. Dla wszystkich uczestników maratonu zapewnione
będą bufety na trasie i w Miasteczku Poland Bike. Organizatorzy nie zapomnieli o atrakcjach dla
dzieci. W ramach Chatki Małolatka będzie można skorzystać
z malowania buziek, zajęć i zabaw
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MTB „1429 Maraton”
Wymagająca trasa, piękne widoki i niezapomniane
emocje – to wszystko czeka na śmiałków 14 września
w Zalesiu Górnym.
Organizatorem maratonu MTB jest Stowarzyszenie Fabryka Sportu, przy wsparciu ﬁnansowym Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno. Na terenie Ośrodka Wisła przy ulicy Wczasowej 1 znajdować się będzie start i meta wyścigów oraz miasteczko rowerowe. Dodatkowo przewidziane są atrakcje tj.:
stoisko ze zdrową żywnością, porady dietetyczne, pokaz masaży Tuan Day Spa, sprzęt rowerowy, serwis rowerowy, odzież
sportowa, lody, wata cukrowa, pokaz wozów strażackich
oraz policyjnych, pierwsza pomoc i wiele innych, które oferuje
sam Ośrodek Wisła czyli wakepark, kule do turlania po wodzie,
strzelnica, małpi gaj, wypożyczalnia rowerków wodnych, kajaków. Na scenie znajdującej się w Ośrodku Wisła będą pokazy
zajęć m.in. Fitness Zumba, Sh’bam.
Przystępując do maratonu zawodnicy będą mogli wybrać dystanse 20, 30 lub 40-kilometrowe. Przed startem
głównym na krótszych trasach zmierzą się dzieci i młodzież. Dzieci w najmłodszej kategorii będą mogły pokonać
trasę na dwóch, trzech a nawet czterech kółkach.
Trzy pierwsze miejsca z każdej kategorii wiekowej będą
nagradzane. Dla najmłodszych uczestników oprócz medali dla
najszybszych, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.
Zapisy na maraton już trwają, zapraszamy na stronę
naszego partnera technicznego ﬁrmy Protimer.
Wymagająca technicznie trasa, walory estetyczne
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i przejazd przez
miasteczko wyścigu nawet 8 razy gwarantuje, że będzie
to niezapomniany wyścig.
MTB z ang. mountain biking - to rodzaj kolarstwa uprawiany na rowerach przystosowanych do jazdy w ciężkich
warunkach. Czym są te ciężkie warunki? Wzniesienia, jazda
po błocie i piachu, walka z wystającymi korzeniami, slalom
między drzewami, wąskie leśne ścieżki – to tylko część przygód jakie czekają na kolarzy startujących w zawodach MTB.
Więcej info: www.fabrykasportu.eu, www.klub.tuanclub.pl, bartek@fabrykasportu.eu.

Frog Race
po raz szósty

Udział w wyścigu dla mieszkańców gminy Piaseczno jest bezpłatny
Foto www.ZbigniewSwiderski.pl

plastycznych, edukacyjnych oraz
integracyjnych konkursów pod
okiem wyspecjalizowanych animatorów.
X etap LOTTO Poland Bike
Marathon 2014 organizowany jest przy wsparciu ﬁnansowym gminy Piaseczno oraz we

współpracy z Ośrodkiem Wypoczynkowym „Wisła” w Zalesiu
Górnym.
Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.polandbike.pl i www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon.
*

6 września Stowarzyszenie Kondycja zaprasza do Żabieńca na skoczną imprezę biegową dla całych rodzin.
Każdy znajdzie dla siebie odpowiedni dystans, czy to w biegach dziecięcych (od 100 m w przypadku przedszkolaków do
1000 m dla młodszych nastolatków), czy w biegach głównych
na 5 lub 10 km. Trasa ma charakter przełajowy i wiedzie duktami
leśnymi na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Start
i meta zorganizowane będą w obiekcie Zimne Doły.
Wraz z biegiem głównym rozegrana będzie także rywalizacja w konkurencji Nordic Walking na dystansie 5 km.
Jak zwykle za przystępną cenę organizatorzy oferują wiele
atrakcji: numer wraz z elektronicznym chipem do pomiaru
czasu, koszulkę techniczną z logo biegu, a po ukończeniu biegów
posiłek regeneracyjny i standardową niespodziankę.
Dodatkowym atutem Frog Race’u jest niezapomniana piknikowa atmosfera przy, miejmy nadzieję, pięknej pogodzie.
Bieg współorganizowany jest ze środków ﬁnansowych gminy
Piaseczno. Więcej szczegółów a także formularz zapisów elektronicznych na stronie organizatora: www.frograce.pl.
*

Street workout przy Chyliczkowskiej
Obok parku miejskiego powstanie instalacja do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Pierwsze testowe urządzenia obok GOSiR-u
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
Na próbę podobne urządzenia zainstalowane zostały w lutym tego
roku obok „Orlika” przy Gminnym
Ośrodku Sportu i Rekreacji. Mło-

dzież chętnie z nich korzysta dlatego podobne, ale większe instalacje zostaną wykonane w centrum
miasta. – Z pomysłem na utworze-

nie takiego placu zwróciła się do
mnie w zeszłym roku Młodzieżowa Rada Gminy – mówi burmistrz Zdzisław Lis. – Cieszę się, że
właśnie takie propozycje, na alternatywny, zdrowy sposób spędzania wolnego czasu, znalazły się we
wnioskach do budżetu złożonych
przez młodzież.
– Idealną lokalizacją na tego
typu urządzenia są okolice parku
miejskiego, dlatego zwróciliśmy się
do starosty z wnioskiem o użyczenie części boiska przy ul. Chyliczkowskiej – tłumaczy Daniel Putkiewicz, I zastępca burmistrza, który
podpisał umowę z powiatem. – Nie
jest to duża inwestycja, ale to dobry

wstęp do działań, jakie zamierzamy podejmować w parku, jak
tylko uregulowane zostaną jego
kwestie własnościowe – dodaje
wiceburmistrz.
Projekt nowej instalacji przygotowuje znany w środowisku
street workoutowców Piotr Tondryka, który stara się uwzględniać uwagi i sugestie przyszłych
użytkowników.
Nowe miejsce do ćwiczeń będzie gotowe jeszcze tej jesieni.
Street workout to ćwiczenia
siłowe na drążkach, drabinkach,
barierkach różnej wysokości uprawiane na świeżym powietrzu,
niezwykle popularne w USA. *

Burmistrz Zdzisław Lis zaprezentował koszulkę, którą otrzymają wszyscy uczestnicy biegu
Foto Łukasz Wyleziński
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II Festiwal Piosenki Dołującej

Czerpmy radość „U studni”

Andrzej Poniedzielski po raz drugi poprowadzi Festiwal Piosenki Dołującej, na
który zapraszamy w sobotę 6 września na „Zimne Doły” w Żabieńcu.
Festiwal z założenia ma formę kabaretową połączoną z przeglądem
i nawiązującą do przypisywanego Polakom malkontenctwa
i wszechobecnego narzekania na
świat wokół nas. Formuła tego
wydarzenia pokazuje, że dysponujemy potencjałem twórczym
i niezmierzonymi pokładami humoru połączonego z dystansem
do siebie samych. „Smutek – to radość inaczej“ – oto motto Festiwalu Piosenki Dołującej, stworzone przez znawcę i orędownika
twórczości ponurej Andrzeja Poniedzielskiego. –Wydaje się, że
w naszej wersji kultury śródziemnomorskiej smutek to stan absolutnej gotowości organizmu na
przyjęcie dowolnej radości. Tak
więc człowiek smutny – jest właściwie wstępnie wesoły – twierdzi
Poniedzielski.
Festiwal składać się będzie
z dwóch części. O godz. 16.00 rozpocznie się przegląd zatytułowany „Mikrofon dla wszystkich”,

który poprowadzi zalesianin,
rewelacyjny muzyk Stanisław
Szczyciński. Trzy godziny później
zapraszamy zaś na recitale zespołów Parasol Poetica, Transgrajpol
i Tomka Wachnowskiego, zakończone koncertem Mirosława Czyżykiewicza. Tę część wydarzenia
poprowadzi niezastąpiony w tej
roli Andrzej Poniedzielski.
Mirosław Czyżykiewicz jest kultowym artystą w kręgach piosenki literackiej. Z wykształcenia artysta graﬁk, z zamiłowania kompozytor, poeta,
pieśniarz, malarz.
Cenią go zarówno miłośnicy
Stachury, Wysockiego jak i Leonarda Cohena. Czyżykiewicz
śpiewa swoje utwory oraz wiersze Josifa Brodskiego, którym jest
zafascynowany. Artystę wyróżnia charakterystyczny głos i swoisty typ emocji, gdzie jego własne
aranżacje przerywa niespodziewanie krzyk, przejmujący szept,
melorecytacja. Jego teksty pozo-

Foto Janek Kozłowski
stają niedoścignionym wzorem
dla wielu młodych twórców. Ten
artysta słowami potraﬁ oddać
to, na co wielu z nas często nie
znajduje własnych słów. Nadaje
kształt emocjom, które możemy
odnaleźć w każdej codzienności.
O czym śpiewa Czyżykiewicz? Po
prostu: o życiu. Jego pieśni to opis

świata, zapis wrażeń, notatka
z podróży.
Organizatorami festiwalu
są Stowarzyszenie Przyjaciół
Zalesia Górnego, Centrum Kultury w Piasecznie, gmina Piaseczno oraz Nadleśnictwo
Chojnów.
*

Wejdź w skórę Zawiszaka
„Zawisza wczoraj i dziś – spotkanie pokoleń” – pod takim hasłem 7 września organizowany jest na rynku miejskim piknik historyczny.
W ramach obchodów 70. rocznicy
Powstania Warszawskiego Centrum Kultury w Piasecznie wraz
z Grupą Historyczną Zgrupowanie
„Radosław” przygotowało ciekawą
propozycję spędzenia niedzieli
w mieście. Między godz. 12.00
a godz. 17.00 zapraszamy na rynek
miejski, który pokryje scenograﬁa
mająca przybliżyć nam atmosferę
Powstania Warszawskiego. Każdy
chętny będzie mógł przez ten jeden dzień wejść w skórę Zawiszaka. W specjalnym punkcie
rekrutacji uczestnicy wydarzenia
dostaną wytyczne jakie zadania
mają do wykonania. Do dyspozycji
będą: punkt sanitarny – szpital po-

lowy, punkt łączności, punkt obserwacyjny i tor przeszkód. Nie zabraknie też rozmowy z dowódcą
zakończonej quizem wiedzy,
różnorodnych warsztatów oraz
spotkania z Zawiszakami (kombatantami, uczestnikami wydarzeń 1939–1945). Grupa Historyczna Zgrupowanie „Radosław”
przeprowadzi również scenki – „Zasypani”, „Bomba zapalająca” oraz
„Motopompiarze”. Charakter pikniku podkreślą piosenki wojenne,
wystawa oraz pokaz ﬁlmów w budynku Przystanku Kultury. Będzie
można też wysłać pamiątkowe pocztówki poprzez Harcerską
Pocztę Polową.

MESAJAH na zakończenie wakacji
W sobotę 30 sierpnia zapraszamy na koncert żegnający wakacje w rytmie reggae.
Na rynku miejskim zagra MESAJAH, a właściwie Manuel
Rengifo Diaz – wokalista, autor
tekstów, producent i kompozytor. Koncert rozpocznie się
o godz. 19.30.
MESAJAH zdecydował się na
rozpoczęcie solowej kariery
w 2008 roku, wydając swój pierwszy album „Ludzie Prości”. Płyta
zaskakiwała autorskimi interpretacjami reggae, dancehallu, dubu
i hip-hopu. Album odniósł sukces,
był sporym wydarzeniem na polskiej scenie reggae i cieszył się dużym zainteresowaniem mediów.
Promował go utwór „Każdego
dnia”, który do dziś pozostaje wielkim przebojem znanym nie tylko
fanom gatunku reggae.
W lutym 2012 roku MESAJAH wydał drugi solowy album

pod tytułem „Jestem Stąd”. Zarówno tytuł krążka, jak i cała
jego tematyka nawiązują do
problemu dyskryminacji ludzi
o odmiennym kolorze skóry.
Autor nawołuje do tolerancji
i równości, niezależnie od pochodzenia, wyznania czy poglądów. Krążek promują teledyski
do utworów „Do rana”, „Ogień”,
nagranego wspólnie z Kamilem
Bednarkiem „Szukając Szczęścia”, a także rap one shot do
utworu „Wiadomość”.
Mieszanka stylów i umiejętności sprawia, że twórczość prezentowana przez MESAJAH nazywana jest przez krytyków
nietuzinkową. Posiada on bowiem wyjątkową zdolność do
wychodzenia poza ramy gatunków, czerpania z kwintesencji

przeróżnych form, a także do
nadawania swoim utworom potężnej mocy. Dzięki temu jest on
autorem zupełnie nowej jakości
na polskiej scenie muzycznej.
Energia towarzysząca jego występom jest tak niesamowita, że

publiczność na koncertach bawi
się aż do ostatniego dźwięku. Te
zdolności i wielka przebojowość
zapewniły mu możliwość występów na najważniejszych imprezach muzycznych.
*

Koncert z gatunku piosenki poetyckiej w wykonaniu zespołu
„U studni” jest jedną z propozycji Centrum Kultury na koniec
wakacji.
W niedzielę 31 sierpnia w ramach Akcji Rynek Godz. 15.00 zapraszamy serdecznie tych, którym bliska jest estetyka Starego
Dobrego Małżeństwa; tych, którzy kochają balladę z niebanalną oprawą muzyczną. O godz. 17.00 na rynku rozpocznie
się koncert zespołu „U studni”. Sami o sobie wykonawcy piszą
tak: „Wszyscy wywodzimy się z zespołu Stare Dobre Małżeństwo, dlatego mamy nadzieję, że wśród ogromnej rzeszy fanów tego zespołu znajdzie się grupa osób, która zechce i nas
posłuchać na żywo. W relacjach bezpośredniego kontaktu
emocje są najprawdziwsze. Spotkajmy się u studni z wiecznie
żywym słowem, które niesie nadzieję na lepsze jutro. Zaczerpnijmy ze studni bogatej w poezję. Jesteśmy pewni, że każdy
znajdzie dla siebie odpowiednie przesłanie”.
Swój najnowszy program zespół opiera na wierszach wybitnego krakowskiego poety Adama Ziemianina, a także na
utworach autorstwa Oli Kiełb, Darka Czarnego i Ryszarda Żarowskiego. Mądra reﬂeksja, aﬁrmacja życia we wszystkich
jego przejawach, liryka najwyższej próby i optymizm, to
oprócz przepięknej harmonii głosów wokalistów i akompaniujących instrumentów dominanty przekazu i stylu wykonawczego „U studni”.

X Jarmark Piaseczyński

Już po raz 10. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
odbędzie się Jarmark Piaseczyński. Tym razem przybliżona zostanie kultura i tradycja Urzecza, czyli mikroregionu doliny środkowej Wisły.
Na jarmark zapraszamy 14 września do Parku Miejskiego,
gdzie w godz. 12.00 – 19.00 będzie można skorzystać z wielu
atrakcji. Na jarmarcznej scenie wystąpią Piaseczyńska Orkiestra Dęta, zespół „Kłosowianki”, „Leśne Echo”, ”Łurzycanki”, Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” z Płocka. O godz. 18.00
zagra gwiazda - zespół „Dzikie Jabłka”, który łączy słowiańską melodyjną nutę i porywający rytm afrykańskich
bębnów.
Podczas jarmarku Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” zaprezentuje widowisko „Z życia płockiego ﬂisaka”, a Teatr Rozrywki „Trójkąt” wystawi spektakl „Całkiem niedawno, czyli
mroki średniowiecza”. Nie zabraknie również pokazów
rycerskich i dawnego rzemiosła.
Poza tym, jak co roku, w Parku Miejskim rozstawione
zostaną kramy handlowe z tradycyjnymi produktami,
twórczością ludową, tradycyjnym rzemiosłem, rękodziełem artystycznym, wyrobami drewnianymi, ceramiką,
ozdobami i biżuterią, kuchnią regionalną, słodkimi wypiekami domowymi, miodami i wyrobami pszczelarskimi.
Jarmark Piaseczyński to także wydarzenia towarzyszące, mające miejsce w różnych częściach miasta. Odbędzie się wycieczka miejska, będzie można zwiedzić stację
Kolei Wąskotorowej i modelarni, a także przejechać się
drezyną. W Muzeum Regionalnym dostępna będzie nowa
wystawa.
*

