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Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 13 czerwca

2018 r. o godzinie 9.30 

w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy,

Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

www.piaseczno.eu

Bieg Józefosławia
i Julianowa

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej                           str. 2

Piaseczyńskie
Lato z Kulturą

Informator o najważniejszych wydarze-
niach kulturalnych przygotowanych na lato
przez Centrum Kultury w Piasecznie s. 4-6

2 czerwca odbędzie się święto wolontariuszy,
organizowane przez Stowarzyszenie Dobra
Wola                                                      str. 8

Rozbudowa szkoły 
w Głoskowie

Rozstrzygnięty został przetarg na mo-
dernizację i rozbudowę budynku Szkoły
Podstawowej przy ul. Millenium 76 
w Głoskowie – w formule „zaprojektuj 
i wybuduj” str. 2

17 czerwca w godz. 12.00 - 18.00
odbędzie się piąta edycja biegu
ulicznego na 5 km połączona 
z piknikiem rodzinnym. Teren przy
ul. Ogrodowej 2 w Józefosławiu. 

FANATIC NA WOLPREZIE

Kultowa grupa zagra na poże-
gnanie lata w ramach piase-
czyńskich obchodów 100-lecia
Odzyskania Niepodległości.

*str. 6

Koncert Perfect

Połączenie kart

Integracja kart to wygoda posiadania

jednej karty uprawniającej do zniżek

w ramach obu programów. Kartę bę-

dzie można uzyskać w Referacie Ob-

sługi Karty Mieszkańca przy ul. Pu-

ławskiej 5 w Piasecznie.

Połączenie konsultowane jest ze

Związkiem Dużych Rodzin „Trzy

Plus”. – Cieszę się, że sprawy związane

z Piaseczyńską Kartą Dużej Rodziny

znajdą się w kompetencjach jednego

referatu. Takie rozwiązanie będzie

wygodne zarówno dla partnerów, jak

i dla beneficjentów programu. Zwięk-

szy się dostęp do kompleksowej infor-

macji, a wszystkie sprawy związane

z programem będzie można załatwić 

w jednym miejscu – mówi burmistrz

Piaseczna Zdzisław Lis.

Dzięki połączeniu obu kart zo-

staną wprowadzone dodatkowe 

e-usługi. O kartę będzie można wnio-

skować przez elektroniczny formu-

larz umieszczony na stronie pro-

gramu. Wgląd do danych osobowych

i ich poprawianie oraz wnioskowanie

o przedłużenie karty czy uzupełnia-

nie wymaganych dokumentów będą

możliwe poprzez indywidualne

konto mieszkańca. Posiadacze aktu-

alnej KDR będą mogli wymienić ją na

nową w momencie przedłużania

ważności swoich uprawnień.

Przez trzy miesiące funkcjono-

wania programu Piaseczyńskiej Karty

Mieszkańca wydano ponad 7 000

kart. Do programu przystąpiło kilka-

naście podmiotów oferujących rabaty

od 5 do 40% (przychodnie denty-

styczne, taksówki, Centrum Rehabi-

litacji CKR, punkty handlowe i usłu-

gowe, placówki edukacyjne, punkty

fitness, Piaseczyńska Kolejka Wąsko-

torowa). Wkrótce do programu przy-

stąpi też GOSiR Piaseczno. Od 1 marca

posiadacze karty korzystają z darmo-

wych przejazdów gminnymi liniami

L, a niedługo dojdą nowe korzyści

związane z programem Warszawa+.

– Mam nadzieję, że program jest już

na tyle atrakcyjny, że osoby niezde-

cydowane nie powinny się dłużej wa-

hać. Nie ma na co czekać, trzeba wy-

robić kartę – zachęca wiceburmistrz

Piaseczna Daniel Putkiewicz.

Od lipca połączone karty wyda-

wane będą bezpłatnie w siedzibie Re-

feratu Obsługi Karty Mieszkańca przy

ul. Puławskiej 5 w Piasecznie.

*

W lipcu Piaseczyńska Karta Mieszkańca po-

łączy się z Piaseczyńską Kartą Dużej Rodziny.

Jako pierwsza przycupnęła na rynku

przed ratuszem lwica ze swoim ma-

leństwem. Chwilę potem w parku

miejskim stanął 800-kilogramowy

tur, groźnie spoglądając na ludzi

chodzących alejką. Schronienia

przed słońcem w cieniu drzew szu-

kają też niedźwiedź oraz dwa nie-

przejmujące się obecnością prze-

chodniów dziki. Jeszcze przed wa-

kacjami pojawią się kolejni bohate-

rowie zwierzyńca – hipopotam, 

a także pantera i jagniątko, które

czekają na zakończenie budowy

skwerku pomiędzy Przystankiem

Kultura a Urzędem Miasta. Małe pie-

ski i liski rozpanoszą się zaś na zmo-

dernizowanym skwerze Kisiela.

Odlewy z aluminium zostały

wykonane w odlewni w Niwach

Ostrołęckich koło Warki pod osobi-

stym nadzorem autora na podsta-

wie umowy podpisanej przez gminę

z Fundacją Arka im. Józefa Wilkonia.

Józef Wilkoń, który od wielu lat

mieszka w Zalesiu Dolnym, obok 

licznych światowych nagród i lau-

rów,  jest również Honorowym Oby-

watelem Piaseczna, dlatego projekt

z instalacją swoich rzeźb w prze-

strzeni miasta miał dla niego szcze-

gólne znaczenie. Osobiście dobierał

swoje eksponaty i proponował loka-

lizacje, gdzie jego zdaniem najlepiej

komponować się będą z otoczeniem.

– Dotychczasowe wystawy Józefa

Wilkonia spotkały się z dużym zainte-

resowaniem, dlatego korzystając z tego,

że światowego formatu artysta jest

mieszkańcem naszej gminy, zdecydo-

waliśmy, aby ustawić na głównych pla-

cach, skwerach oraz w parku odlewy

jego rzeźb. W ten sposób chcemy po-

prawić jakość przestrzeni publicznej 

i nadać markę centrum naszego miasta,

aby było bardziej atrakcyjne dla miesz-

kańców oraz gości odwiedzających Pia-

seczno – mówi Daniel Putkiewicz, I za-

stępca burmistrza.

W centrum Piaseczna stanęły pierwsze od-

lewy rzeźb światowej sławy artysty Józefa

Wilkonia, mieszkańca naszej gminy.

Zwierzyniec Wilkonia 

w miejskiej architekturze

Naturalnej wielkości tur z aluminiowego odlewu w parku miejskim
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Tyle rzeźb 

pojawi się 

w centrum miasta.

16

Tegoroczne projekty

Zakończył się proces weryfikacji projektów
do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. 
W tym roku mieszkańcy Piaseczna ponow-
nie nie zawiedli, zgłaszając 69 pomysłów
na zmiany w Piasecznie                                s. 7
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Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 47                16 maja  2018 r.

Na początku sesji radni przyjęli protokół z 46. sesji Rady Miejskiej.
Sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił prze-
wodniczący Rady Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu wniosków i in-
terpelacji skarbnik zapoznała radnych z sytuacją finansową gminy.

Zmiany budżetowe:
Radni wprowadzili następujące zmiany w budżecie:
– zwiększono dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków
wygasających na zadaniu budowa i przebudowa szafek
oświetlenia nocnego w kwocie 43 050 zł oraz zwiększono
wydatki o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na zlecenie po-
miarów utraconej powierzchni biologicznie czynnej;
– radni zwiększyli wydatki o 2 000 000 zł z przeznaczeniem
na wykup gruntów w związku z zakupem nieruchomości
przy ul. Czajewicza 1a;
– zwiększono wydatki o 20 000 zł z przeznaczeniem na koszty
utrzymania budynku przy ul. Julianowskiej 67a oraz o 30 000
zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki z oprzyrządowaniem
na potrzeby GOSiR-u;
– radni zwiększyli wydatki o kwotę 154 000 zł z przeznacze-
niem na zakup rzeźby Stefana Kisielewskiego;
– zwiększono wydatki o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem
na dokumentację i roboty budowlane w lokalach przejętych
od Agencji Nieruchomości Rolnych;
– radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej dla Po-
wiatu Piaseczyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji
formy uspokojenia ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2846 W;
– zwiększono wydatki o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem
na przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospo-
darowanie terenu rekreacyjnego na terenie CEM;
– w związku z otrzymanym dofinansowaniem z województwa
mazowieckiego zwiększono przychody o kwotę 20 tys. zł z prze-
znaczeniem na zakup wyposażenia świetlicy w Jazgarzewie oraz
zakup piramidy linowej na placu zabaw w Henrykowie Uroczu;
– radni zdecydowali o przekazaniu pomocy finansowej dla
Powiatu Piaseczyńskiego z przeznaczeniem na budowę sy-
gnalizacji świetlnej na ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie;
– na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu zwiększono
wydatki inwestycyjne o kwotę 500 000 zł;
– zwiększono wydatki o kwotę 33 000 zł z przeznaczeniem
na zorganizowanie i przeprowadzenie zadań związanych ze
zmianami przepisów prawa w kontekście ochrony danych
osobowych w przedszkolach prowadzonych przez gminę.

Zagospodarowanie przestrzenne:
– radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia MPZP re-
jonu ulic Dworskiej i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej;
– radni zdecydowali o nadaniu nazwy „Urokliwa” ulicy we
wsi Bąkówka oraz „Kaliny” ulicy we wsi Henryków Urocze;
– zdecydowano o uchwaleniu MPZP dla terenów położonych
w obrębie MPZP części wsi Józefosław;
– zaproponowano sposób wykonania uchwały 289/XII/2015 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP części obrębu
Mieszkowo.

Nieruchomości:
– radni wyrazili zgodę na odpłatne nabycie na rzecz gminy
Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości przy
ul. Czajewicza 1a;
– wyrażono zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym
lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie oraz
lokalu przy ul. Wojska Polskiego 7;
– wyrażono zgodę na odpłatne nabycie na rzecz gminy działki
stanowiącej fragment ul. Sasanki w Józefosławiu;
– zgodzono się na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości nr ewid. 6/17, 6/18, 6/19 i 6/20 przy
ul. Wojska Polskiego;
– radni wyrazili zgodę na nieodpłatne zbycie na rzecz Powiatu
Piaseczyńskiego prawa własności nieruchomości w Bobrowcu
i Jesówce;
– wyrażono zgodę na ustanowienie na rzecz PGE Dystrybucja
nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach
gminy Piaseczno w Głoskowie.

Pozostałe:
– radni zaakceptowali projekt uchwały Rady Powiatu Piase-
czyńskiego w sprawie podziału Powiatu na okręgi wyborcze;
– dokonano podziału obszaru gminy Piaseczno na dwie strefy
cen obowiązujące przy przewozie osób i ich bagaży taksówkami;
– wyrażono wolę złożenia przez gminę Piaseczno wniosku 
o dofinansowanie przedsięwzięcia pt. „Rozwój terenów zie-
lonych w mieście Piaseczno”;
– w związku z utratą walorów przyrodniczych i dla zapewnienia
bezpieczeństwa użytkowników ul. Szpitalnej zniesiono ochronę
drzewa uznanego za pomnik przyrody – dębu szypułkowego.

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały do-
stępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.

W obliczu reformy oświatowej

projekt ma za zadanie dostoso-

wać dotychczasową sześciood-

działową szkołę w Głoskowie do

potrzeb 8-letniej edukacji.

I etap prac, czyli przygotowa-

nie projektu, ma się zakończyć

do listopada 2018 roku, nato-

miast II etap, czyli prace bu-

dowlane, powinien się zakończyć

przed początkiem roku szkol-

nego we wrześniu 2019 roku.

Rozbudowa szkoły zakłada

powstanie:

– dwóch oddziałów przedszkol-

nych (na parterze) z możliwością

wejścia oddzielnym wejściem,

wydzielając przestrzeń przezna-

czoną dla dzieci przedszkolnych

od pozostałej części szkoły;

– pięciu sal zajęć (na I piętrze), 

w tym pracowni: fizycznej, che-

micznej, geograficznej i biolo-

gicznej;

– stołówki szkolnej z przysto-

sowaniem powierzchni sali kon-

sumenckiej i technologii ku-

chni do obsługi 130 uczniów 

w ciągu jednej tury;

– szatni szkolnej na 260 szafek;

– trzech nowych przebieralni

z zapleczem sanitarnym do

obsługi hali sportowej;

– pomieszczeń biurowych, 

w tym: sekretariatu, pokoju

dyrektora, pokoju intendenta

oraz pokoju nauczycielskiego;

– sanitariatów zlokalizowa-

nych na parterze oraz I piętrze;

– połączenia szkół w poziomie

parteru i I piętra, zapewniającego

możliwość komunikacji oso-

bom niepełnosprawnym poprzez

windę zlokalizowaną w projekto-

wanym budynku szkoły.

Przetarg wygrała firma Art

Global Sp. z o.o. Koszt inwesty-

cji to 8,6 mln zł.

Inwestycje drogowe w Józefosławiu

Dynamiczny rozwój terenów

Józefosławia i Julianowa wy-

maga zmian w organizacji ru-

chu w ciągu ul. Cyraneczki,

która stała się jedną ze zbior-

czych dróg miejscowości.

Minirondo
W związku z tym w miej-

scu istniejącego skrzyżowania

ulic Cyraneczki i Wilanowskiej

zaprojektowano skrzyżowanie

z ruchem okrężnym typu mini-

rondo. Wloty ronda zostały pod-

łączone do istniejących ulic. Na

wschodnim wlocie remonto-

wanej ulicy zaprojektowany zo-

stał pas ruchu poza rondem 

o szerokości 4,5 m, ułatwiający

skręt pojazdów poruszających

się w kierunku północnym.

Na obu wlotach ul. Cyra-

neczki zaprojektowano wyspy

o szerokości 2,5 m, rozdzielające

pasy ruchu. Na wszystkich czte-

rech wlotach rond zaprojekto-

wano przejścia dla pieszych, do-

datkowo na północnym wlocie

ul. Cyraneczki powstał przejazd

dla rowerzystów. Skrzyżowanie

zaprojektowano w istniejącym

pasie drogowym. Wykonawcą

robót była firma FAL-BRUK Sp.

z o.o. Sp. k. z Warszawy. Koszt

zrealizowanej inwestycji to 389

tys. zł brutto. Roboty zostały

wykonane zgodnie z terminem

umownym.

Nowy asfalt i chodnik
W zakresie remontu 520

m.b. ul. Ogrodowej, od ul. Geo-

detów do al. Bzów, był remont

nawierzchni ulicy wraz z chod-

nikami i zjazdami indywidual-

nymi, a także budowa kanaliza-

cji deszczowej i urządzeń bez-

pieczeństwa ruchu drogowego.

Prace prowadzone były bardzo

sprawnie i zostały zakończone

miesiąc przed zaplanowanym

terminem. Jezdnia otrzymała

nową nawierzchnię asfaltową.

W ramach inwestycji powstały

również: chodnik po stronie za-

chodniej, ciąg pieszo-rowerowy

o szerokości 3 m oraz elementy

bezpieczeństwa ruchu, czyli spo-

walniacze w nawierzchni jezd-

nej. Wykonawcą robót była

firma Budownictwo Drogowe

JARPOL S.A. z Warszawy. Koszt

zrealizowanej inwestycji wy-

niósł około 1 mln zł brutto.

Planowany jest remont dal-

szej części ul. Ogrodowej. Ogło-

szony został przetarg na bu-

dowę ul. Prymulki (uliczki od-

chodzącej po stronie zachodniej

od ul. Ogrodowej) oraz budowę

odwodnienia wraz z przebu-

dową ul. Ogrodowej na odcinku

do ul. Cyraneczki – według

schematu „zaprojektuj i wybu-

duj”. Przetarg nie został jeszcze

rozstrzygnięty.

*

Zakończone zostały dwie inwestycje: remont

fragmentu ul. Ogrodowej oraz budowa mini-

ronda przy skrzyżowaniu ulic Cyraneczki 

z Wilanowską w Józefosławiu.

Minirondo - skrzyżowanie Wilanowskiej z Cyraneczki
Foto  Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Rozstrzygnięty został przetarg na modernizację i rozbudowę budynku Szkoły Podsta-

wowej przy ul. Millenium 76 w Głoskowie – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Odnowiony fragment ul. Ogrodowej
Foto  Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Rozbudowa Szkoły Podsta-

wowej w Głoskowie

Wizualizacja nowej części szkoły, w której znajdą się nowe oddziały przedszkolne, sale lekcyjne i pomieszczenia biurowe
Studio Budowlane „UNITY” S.C.
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Park coraz ładniejszy

Park sercem miasta
– Rewitalizacja parku była

jednym z elementów koncepcji

rozwoju miasta, jaką zapropo-

nowała kilka lat temu holender-

ska spółka RDH, której jako sa-

morząd zleciliśmy wykonanie

prac koncepcyjnych, mających

uczynić z Piaseczna miasto bar-

dziej przyjazne do życia – przy-

pomina wiceburmistrz Pia-

seczna Daniel Putkiewicz.

Jednym z pomysłów holen-

derskich urbanistów była bu-

dowa ciągu rekreacyjnego, prze-

cinającego Piaseczno na osi

wschód – zachód. Zapropono-

wana przez RDH idea jest właś-

nie realizowana. W zachodniej

części miasta powstaje obecnie

Centrum Edukacyjno-Multime-

dialne. Dalej – patrząc w kie-

runku wschodnim – projekto-

wany jest Trakt nad Perełką.

Centralną przestrzenią tego

ciągu rekreacyjnego ma być wła-

śnie park miejski, a elementem

wysuniętym najbardziej na

wschód – teren rekreacyjno-

-sportowy nad brzegiem Je-

ziorki („teren porzeczek”).

– W tej koncepcji przygoto-

wanej przez specjalistów z Ho-

landii nie chodzi tylko o to,

żeby w Piasecznie było ładniej.

Nie chodzi nawet o to, żeby 

w mieście było więcej drzew.

Jej istotą jest to, żeby ludzie 

w centrum miasta byli i chcieli

w nim żyć – podkreśla wicebur-

mistrz Putkiewicz.

Porozumienie samorzą-
dów

Pierwszym krokiem do re-

witalizacji parku było porozu-

mienie zawarte w paździer-

niku 2015 roku pomiędzy gmi-

ną Piaseczno a Powiatem Pia-

seczyńskim dotyczące uregu-

lowania skomplikowanych

kwestii własnościowych na te-

renie parku. Otworzyło ono

drogę do rewitalizacji parku

oraz stworzenia zaplecza re-

kreacyjno-sportowego w po-

bliżu boiska przy ulicy Chylicz-

kowskiej.

W ubiegłym roku gmina 

i powiat podpisały kolejne porozu-

mienie. Tym razem dotyczyło ono

wydzierżawienia gminie na pre-

ferencyjnych zasadach zabytko-

wego budynku znajdującego się

na terenie parku – „Poniatówki”.

Budynek ten, będący jednym 

z ważniejszych obiektów histo-

rycznych na terenie Piaseczna, od

dłuższego czasu popadał w ruinę,

a porozumienie pozwoliło na roz-

poczęcie prac związanych z jego

rewitalizacją.

Wielkie sadzenie drzew
Pierwsze prace związane 

z rewitalizacją parku ruszyły

jesienią 2016 roku. Na jego te-

renie wytyczono alejki, usta-

wiono latarnie, ławki oraz ko-

sze na śmieci. Pojawiło się

oświetlenie oraz został za-

montowany system monito-

ringu. – Musimy pamiętać 

o tym, że park objęty jest

ochroną konserwatorską, stąd

jego modernizacja musiała

przebiegać z zachowaniem hi-

storycznego charakteru tego

terenu – zwraca uwagę I za-

stępca burmistrza Daniel Put-

kiewicz.

Przede wszystkim jednak

park wzbogacił się o zieleń.

Posadzono około 140 drzew,

kilka tysięcy krzewów i mnó-

stwo kwiatów.

Nazwa i logo dla parku
W listopadzie 2017 roku

Rada Miejska zdecydowała, że

teren zwany do tej pory „par-

kiem miejskim” powinien mieć

oficjalną nazwę. Nadano mu na-

zwę „Park Książąt Mazowiec-

kich”.

– Książęta mazowieccy są hi-

storycznie związani z początkami

Piaseczna. Można powiedzieć, że

są jego ojcami założycielami –

przekonywał wówczas radnych

do tej nazwy burmistrz Zdzisław

Lis, przypominając, że właśnie je-

den z książąt mazowieckich –

Janusz I Stary, książę wyszo-

grodzki, ciechanowski, zakro-

czymski, czerski i warszawski –

nadał w 1429 roku Piasecznu

prawa miejskie.

Także w listopadzie 2017 roku

– na tym samym posiedzeniu –

Rada Miejska podjęła uchwały 

o nadaniu nazw trzem dębom

szypułkowym rosnącym na te-

renie parku, które są pomnikami

przyrody. Otrzymały one nazwy:

„Wincenty Balul”, „Książę Janusz

I Stary” i „Józef Aleksander Suł-

kowski”.

Park zyskał także swoje

logo, które wkrótce zostanie za-

prezentowane.

„Poniatówka” – Wilko-
niówka

Park ma być związany 

z osobą Józefa Wilkonia, świato-

wej sławy artysty mieszkają-

cego na terenie gminy Pia-

seczno. Pierwsze odlewy jego

rzeźb już pojawiły się na terenie

parku.

Z artystą związana ma

być także wydzierżawiona od

powiatu „Poniatówka” – hi-

storyczny budynek usytu-

owany w głębi parku. – Pro-

wadzimy rozmowy z Fun-

dacją Józefa Wilkonia. W sa-

mym budynku i jego okoli-

cach przeprowadzane są na-

tomiast obecnie analizy tech-

niczne, historyczne i arche-

ologiczne. Wkrótce znane

będą raporty z tych prac – in-

formuje wiceburmistrz Da-

niel Putkiewicz.

Zamierzeniem władz gmi-

ny jest, aby w „Poniatówce” eks-

ponowane były rzeźby Wilkonia

i aby powstała w niej galeria prac

artysty. W budynku funkcjono-

wać miałaby również kawiarnia

oraz ogólnodostępna toaleta.

Kolej na staw
Kolejnym etapem rewitali-

zacji parku będzie zagospodaro-

wanie terenu wokół stawu.

Władze gminy planują oczysz-

czenie zarówno samego stawu,

jak i terenu wokół niego. Na ra-

zie nie będzie natomiast zago-

spodarowywana wyspa. - Chce-

my, żeby służyła ona po prostu

przyrodzie – deklaruje wicebur-

mistrz Putkiewicz. Będzie za to

zbudowany nowy most nad Ka-

nałem Piaseczyńskim, łączący

park z wejściem od ulicy Prusa.

Za stawem, pomiędzy za-

bytkowymi budynkami a ob-

wodnicą, ma natomiast po-

wstać wybieg dla psów. Ma

być to teren, na którym będzie

można legalnie spuścić swo-

jego czworonoga ze smyczy.

Kolejnym etapem związa-

nym z rewitalizacją parku ma

być zagospodarowanie działek

leżących za Perełką, w pobliżu

ulicy Prusa. Część z nich jest

własnością gminy, a stan praw-

ny pozostałej części jest nieure-

gulowany. – Teren ten wymaga

uregulowania i zagospodarowa-

nia, w związku z tym prowa-

dzimy rozmowy z mieszkań-

cami ulicy Prusa na temat

przyszłości tych terenów – in-

formuje wiceburmistrz Putkie-

wicz.

*

Park Książąt Mazowieckich przy ulicy

Chyliczkowskiej na przestrzeni ostat-

nich miesięcy bardzo się zmienił, 

a w maju na jego terenie pojawiły się

odlewy rzeźb Józefa Wilkonia. Ale to

nie koniec pozytywnych przemian,

jakie planowane są w tym miejscu.

Tur Józefa Wilkonia przy jednej z głównych alei parkowych                                     
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Park zmienił już swoje oblicze, a wkrótce rozpoczną się prace przy drugim etapie jego rewaloryzacji                                  
Foto  Ania Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Wilkonowiowy niedźwiedź na tle dębu im. Księcia Janusza                                                                
Foto  Ania Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

– Chcemy, aby Park

Książąt Mazowieckich

był elementem tożsa-

mości naszego miasta.

Żeby był on dla miesz-

kańców czymś istot-

nym i żeby myśleli 

o nim jak o „swoim”

parku.

Daniel Putkiewicz

I zastępca burmistrza



Piaseczyńskie

VI HOUSEPITAL FESTIVAL

– Otwieramy sezon letni już

szósty rok z rzędu w elektro-

nicznym stylu! Zapiszcie sobie

już teraz tę datę w kalendarzu

– zachęca na Facebooku pomy-

słodawca i organizator festi-

walu Martin Rosa.

Podczas tegorocznego fe-

stiwalu Housepital wystąpi

klasyk muzyki klubowej Marc

van Linden. Zawita w Piasecz-

nie ze swoim didżejskim setem

prosto z Niemiec, prezentując

wszystkim znane utwory mu-

zyki klubowej. Można się spo-

dziewać niezwykle energe-

tycznych brzmień, na których

wiele osób się wychowywało.

Drugim headlinerem te-

gorocznego festiwalu będzie

Melo.Kids, charakteryzujący

się oryginalnym performan-

sem scenicznym i energicz-

nym EDM-owym graniem.

Prezentowanie w swoich pro-

dukcjach najnowszych tren-

dów to wizytówka duetu skry-

wającego się w żółtych ma-

skach.

Kolejnym artystą wystę-

pującym na tegorocznym fe-

stiwalu będzie organizator we

własnej osobie, czyli Martin

Rosa, który przekaże świeżą

dawkę emocji i muzyki dla

każdego, a także stały bywalec

festiwalu Jacob Core.

Serdecznie zapraszamy

mieszkańców do wspólnej za-

bawy 26 maja od godz. 16.00.

Szczegóły znajdują się na stro-

nie internetowej: fb.com/ho-

usepitalfestival.

*

26 maja zapraszamy na święto muzyki

klubowej. W tym roku organizatorzy

festiwalu zaplanowali ustawienie

dwóch scen: na miejskim rynku oraz

na odnowionym skwerze Kisiela.

26 maja (sobota), godz. 16.00 – 22.00
Piaseczno, plac Piłsudskiego (rynek), skwer Kisiela

W tym roku impreza odbywać się będzie równocześnie na dwóch scenach 
Foto Piotr Michalski

Teatr Ósmego Dnia – to naj-

słynniejsza polska grupa te-

atralna wywodząca się ze stu-

denckiego teatru kontrkul-

turowego lat 60., założona 

w 1964 przez studentów polo-

nistyki Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu. Dziś

Ósemki to zespół legenda,

symbol teatru zaangażowa-

nego, pulsującego rytmem

najważniejszych wydarzeń

politycznych i społecznych.

Ósemki, krzykliwe, pełne ru-

chu i symbolicznego gestu,

stające twarzą w twarz z pu-

blicznością, stały się jedną 

z głównych grup swojego nurtu

w Europie. Spektakl w insce-

nizacji Jacka Chmaja jest swo-

istą podróżą, na przestrzeni

stu lat, między ekspresyjną

siłą obrazów rewolucji rodem

z „Pancernika Potiomkina”

Eisensteina a oglądanymi

chłodnym okiem fana obra-

zami strzelanek w rodzaju Co-

unter-Strike’a. Możemy liczyć

na rozmach plastycznych,

emocjonujących wizji, które

od lat są znakiem rozpoznaw-

czym poznańskiego zespołu.

Dlaczego OFF-spring? Pokazujemy teatr, muzykę, film 

i inne dziedziny sztuki niekomercyjnej i nieinstytucjo-

nalnej. Festiwal odbywa się wiosną, na ulicach, skwe-

rach i placach Piaseczna. I wreszcie – OFF-spring ma być

festiwalem świeżym, ciekawym i dla każdego. Zaprosili-

śmy wielu gości, tych bardziej i tych mniej znanych, ale

wszystkich z niezwykłym potencjałem i ciekawymi

propozycjami.

III OFF-SPRING FESTIVAL

8 czerwca (piątek)

• 18.30 - skwer Kisiela - Centrum Pantomimy, spek-

takl „W niemym kinie”

• 20.00 - plac Piłsudskiego (rynek) – Mary Komasa

z zespołem

• 21.30 - ul. Rynkowa - Teatr Ognia Los Fuegos,

pokaz LED

9 czerwca (sobota)

• 12.00 - Park Książąt Mazowieckich -Teatr Ognia

Los Fuegos, „Żywe rzeźby”

• 12.00 - 15.00 - Park Książąt Mazowieckich –

warsztaty z rzeźby z Katarzyną Kowal

• 13.00 - 15.00 - Park Książąt Mazowieckich –

„Muzyczny spacer”

• 19.30 - plac Piłsudskiego (rynek) - koncert ze-

społu Chłopcy Kontra Basia

• 21.00 - skwer Kisiela - Teatr Tańca Zawirowania,

„Etiuda”

• 22.00 - parking przy Urzędzie Miasta i Gminy -

Teatr Ósmego Dnia, spektakl „Dzieci rewolucji”

10 czerwca (niedziela)

• 12.15 - skwer Kisiela - Krakowski Teatr Uliczny

„Scena Kalejdoskop”, spektakl dla dzieci „Eunika

w krainie cyrku”

• 17.00 - plac Piłsudskiego (rynek) - jazzowe im-

prowizacje

• 18.00 - skwer Kisiela - Zespół Teatru 13, spektakl

„Wolność ’90”

Spektakularna scenografia wyróżnia przedstawienia Teatru Ósmego Dnia 
Foto Piotr Dłubak
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III FESTIWAL LATAWCÓW

Zapraszamy na trzecią edycję Festiwalu Latawców – ka-
meralnego święta beztroskiego zachwytu nad światem.

Spotkajmy się, żeby chwycić w garści beztroskę ro-
dzinnych momentów, zachwycić się pędzącą ku lecie
przyrodą, podziwiać dziecięcą radość spoglądania 
w niebo – i policzki zaróżowione od rozwijanego w biegu
sznurka!

Tegoroczna edycja po raz kolejny dostarczy nam
niezapomnianych wrażeń. Między innymi zbudujemy
na świeżym powietrzu własne latawce, weźmiemy
udział w warsztatach bębniarskich, staniemy do rywa-
lizacji w turnieju gier planszowych, przede wszystkim
jednak w pędzie codziennych obowiązków znajdziemy
chwilę, by pobyć razem, poleżeć na leżaku, wystawić
twarz do słońca i cieszyć się sobą!

Organizatorzy: Stowarzyszenie C.D.N., Centrum Kul-
tury w Piasecznie, Biblioteka Miasta i Gminy Piaseczno.

16 czerwca (sobota), godz. 11.00 – 15.00
Zalesie Dolne, Górki Szymona

WIECZORYNKI

• 4 lipca (środa), godz. 19.00 - „Baron Smog” – Krakow-
skie Biuro Podróży
• 18 lipca (środa), godz. 19.00 – „Leśna przygoda, czyli
na ratunek planecie” – Ptasie Melodie
• 22 sierpnia (środa), godz. 19.00 – „Piksel, czyli gość 
z krainy krasnoludków” – Maciej Gąsiorek znany z pro-
gramu „Budzik” jako krasnoludek Piksel
• 29 sierpnia (środa), godz. 19.00 – „Kolorowy Nos” –
Klaun Piotrek

Piaseczno, skwer Kisiela/Zakątek Kultury
(skwer pomiędzy Urzędem Gminy a Przystankiem Kultura)

OBRZĘD NOCY 
ŚWIĘTOJAŃSKIEJ

Noc Kupały zwana jest też nocą

kupalną, kupalnocką, kupałą,

sobótką lub sobótkami. Było to

słowiańskie, pogańskie święto

związane z letnim przesileniem

słońca, obchodzone w najkrót-

szą noc w roku, czyli zwykle 

z 21 na 22 czerwca. To święto

ognia, wody, słońca i księżyca,

urodzaju, płodności, radości 

i miłości, powszechnie obcho-

dzone na obszarach zamieszki-

wanych przez ludy słowiańskie,

ale również w podobnym cha-

rakterze na obszarach zamiesz-

kiwanych przez ludy bałtyckie,

germańskie i celtyckie, a także

przez część narodów wywodzą-

cych się z ludów ugrofińskich,

np. Finów i Estończyków. W X–XI

stuleciu Kościół, nie mogąc wy-

korzenić z obyczajowości lu-

dowej corocznych obchodów

pogańskiej sobótki, podjął pró-

bę zasymilowania święta z ob-

rzędowością chrześcijańską.

Nadano kupalnocce patrona –

Jana Chrzciciela – i zaczęto na-

wet zwać go Kupałą, z racji tego,

że stosował chrzest w formie

rytualnej kąpieli (w obrząd-

ku wschodnim). Centrum Kul-

tury w Piasecznie od ponad 

dwudziestu lat organizuje 

w czerwcu wydarzenie pod na-

zwą Obrzęd Nocy Świętojań-

skiej (luźno związane z tym

prastarym świętem).

W tym roku odbędą się: tradycyjne już wicie wianków (tym razem z zespo-

łem „Kłosowianki” ze Złotokłosu), spektakl świętojański w reżyserii Joanny

Chułek i obrzęd z teatrami pod wodzą Anki Kolanowskiej, pomysłodawczyni

obchodzenia sobótki w Piasecznie.

22 czerwca (piątek), godz. 19.30
Piaseczno, skwer Kisiela, Park Książąt Mazowieckich

Zapraszamy na

wakacyjny cykl

letnich koncer-

tów plenerowych

na Skwerze Ki-

siela, których

współorganizato-

rami są – tygo-

dnik „Przegląd

Piaseczyński”

oraz Centrum

Kultury w Pia-

secznie.

MUZYKA NA SKWERZE

14 lipca (sobota), godz. 18.00

- Enerjazzer - Dixieland 

z Gliwic

Enerjazzer to grupa zało-

żona w roku 2007 przez puzoni-

stę Adama Solskiego. Muzyka ze-

społu to stary, radosny jazz

tradycyjny, i nie jest to jeden 

stylistyczny posiłek, lecz uroz-

maicona uczta. Proponowane

menu to: Ragtime, Blues, Dixie-

land, New Orlean’s, Chicago, 

a zwłaszcza danie królewskie –

Swing. Na repertuar zespołu

składają się między innymi takie

projekty jak: Blueslandia - inspi-

rowana bluesem; Polandia - udo-

wadniająca, iż Polacy nie gęsi,

swe standardy mają, a muzyka

polska jest muzyką światowego

formatu, a także Bajkolandia –

czyli jazzowe opracowanie mu-

zyki z filmów i bajek dla dzieci.

28 lipca (sobota), godz. 18.00

– Bossa Norkah

Bossa Norkah to projekt wo-

kalistki Honoraty Kożuchowskiej

do muzyki i tekstów znanego

barda i poety Antoniego Murac-

kiego. Do współpracy przy projek-

cie Honorata zaprosiła znakomi-

tych muzyków jazzowych: Piotra

Aleksandrowicza (gitara), Wojcie-

cha Pulcyna (kontrabas) i Krzysz-

tofa Szmańdę (perkusja), których

usłyszymy podczas koncertu.

Piękne polskie teksty otulone cie-

płymi dźwiękami bossa novy.

11 sierpnia (sobota), godz.

18.00 – FlamenColores – Fla-

menco Con Amor

Widowisko flamenco, pod-

czas którego wystąpią: Zsófia Pi-

rók – tancerka, choreografka,

członkini Flamen Corazón Arte,

Andrzej Lewocki – gitarzysta fla-

menco, Magda Navarrete – wo-

kalistka, tancerka, producentka

muzyczna, trenerka głosu, Ma-

teo Gallito – słowacki pianista,

kompozytor, tancerz i śpiewak

w jednej osobie

25 sierpnia (sobota), godz.

18.00 – Kapela Timingeriu

Kapela Timingeriu to ro-

dzinny zespół powstały z po-

trzeby doświadczania muzyki 

w konkretnym miejscu, czasie

i kontekście. Grają i śpiewają ży-

wiołową, prowokującą do tańca

interpretację muzyki cygań-

skiej, bałkańskiej i żydowskiej,

tworząc nieskrępowaną atmos-

ferę spotkania i zabawy. Po-

czątki grupy sięgają wyprawy

muzycznej do Rumunii w 2009

roku. Od tamtej pory zespół po-

dróżuje po całej Polsce i nie tylko

– stopem, na rowerach, barką

czy samochodem.

W skład zespołu wchodzą:

Katarzyna Kapela Timingeriu

(skrzypce, śpiew), Jacek Timin-

geriu (akordeon, śpiew), Ewa Ti-

mingeriu (klarnet, śpiew), Jakub

Kurek (trąbka), Jędrzej Kuziela

(instrumenty perkusyjne), Mi-

kołaj Nowicki (kontrabas) i Ma-

teusz Rybicki (klarnet).

*

DNI SĄSIADA

Dni Sąsiada to dużo zabawy dla dzieci oraz okazja
do spotkania i poznania swoich sąsiadów i sąsiadek. 

Zabawa na świeżym powietrzu, spotkanie przy
grillu, gry i konkursy rodzinne – jest wiele sposobów,
by wspólnie spędzić czas. Warto to zrobić, bo chociaż
widzimy się często, mijamy na chodnikach i spotykamy
w lokalnym sklepie, nie zawsze zwracamy na siebie
uwagę i rzadko mamy okazję bliżej się poznać. Czas to
zmienić! Pierwsza impreza odbyła się 13 maja w Zalesiu
Górnym.

Przed nami kolejne spotkania:
• 26 maja – Klub Kultury w Woli Gołkowskiej,
• 9 czerwca – Klub Kultury w Bogatkach,
• 8 września – Klub Kultury w Chojnowie,
• 8 września – Klub Kultury w Złotokłosie (jubileusz OSP).

Noc Świętojańska w parku miejskim

Część wydarzeń kulturalnych przeniesie się w tym roku na skwer Kisiela
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PERFECT – KONCERT 
NA POŻEGNANIE LATA
Piaseczno, parking miejski przy ul. Sierakowskiego, 22 września (sobota), godz. 19.00

Od kilku lat Centrum Kultury

w Piasecznie organizowało

koncert na zakończenie waka-

cji. W tym roku obchodzimy

100-lecie Odzyskania Niepod-

ległości i postanowiliśmy, nie-

jako łącząc te dwa wydarzenia,

zaprosić zespół, który wielu 

z nas kojarzy się z tym, co

słowo „wolność” za sobą niesie.

Teksty Perfectu: „chcemy być

sobą”, „trzeba wiedzieć, kiedy

ze sceny zejść niepokonanym”,

„nie mogę się jeszcze przy-

zwyczaić”, „hej, prorocy moi 

z gniewnych lat, obrastacie 

w tłuszcz”, „obracam w pal-

cach złoty pieniądz” i wiele in-

nych, popłyną ze sceny plene-

rowej 22 września – podczas

koncertu na pożegnanie lata.

Na oficjalne uroczystości

zaprosimy Państwa 11 listopada

na piaseczyński rynek.

Wydarzenie organizowa-

ne w ramach obchodów 100-

lecia Odzyskania Niepodle-

głości.

MUZYCZNY HYDE PARK
PRZY OGRODOWEJ

W programie między innymi koncerty grup lokalnych, „wolny
mikrofon” oraz koncert Tomka Lipińskiego z zespołem.

Tomasz Lipiński – wokalista, gitarzysta, autor tekstów i kom-
pozytor, lider i współzałożyciel zespołów Brygada Kryzys, Tilt 
i Fotoness. Autor muzyki filmowej. Od 2014 roku występuje jako
Tomek Lipiński z zespołem, w składzie: Tomek Lipiński (gi-
tara, śpiew), Karol Ludew (perkusja), Piotr Leniewicz (bas) i Ma-
ciej Dłużniewski (gitara). Podczas koncertu usłyszymy przeboje 
z najnowszej płyty Lipińskiego oraz piosenki Brygady Kryzys 
i Tiltu. 

Organizatorzy: Centrum Kultury w Piasecznie, Stowarzy-
szenie Pomysł na Józefosław.

Wydarzenie organizowane w ramach obchodów 
100-lecia Odzyskania Niepodległości.

16 września (niedziela), godz. 16.00
Józefosław, ul. Ogrodowa 5

WARSZTATY LETNIE
Jak co roku zarówno w Przystanku Kultura (Piaseczno, plac
Piłsudskiego 9), jak i w Strefie Kultury (Piaseczno, ul. Ja-
rząbka 20/85) oraz Klubach Kultury (Józefosław, Chojnów,
Bogatki, Wola Gołkowska, Złotokłos, Zalesie Górne), dla
tych, którzy zostają podczas wakacji w domu, szykujemy
cykl warsztatów letnich z różnych dziedzin sztuki. Informa-
cje już wkrótce na www.kulturalni.pl.

„Ulicami Piaseczna” – to cykl

spacerów miejskich przybliża-

jących historię Piaseczna. Spa-

cery, podczas których znany

piaseczyński przewodnik Sta-

nisław Hofman będzie opowia-

dał o wydarzeniach, mieszkań-

cach, zabytkach i odkryje wiele

ciekawostek z życia miasta,

będą się odbywać od maja do li-

stopada.

Cykl prowadzony przez Mu-

zeum Regionalne w Piasecznie:

19 maja – „Po torach piase-

czyńskiej ciuchci”

Zbiórka: godz. 20.00, pe-

ron stacji kolejki wąskotoro-

wej (ul. Sienkiewicza 14).

Wydarzenie w ramach Pia-

seczyńskiej Nocy Muzeów.

17 czerwca – „Kradziejów i oko-

lice: ulica Wschodnia, Niecała,

Kauna”

Zbiórka: godz. 10.00, Cen-

trum Kultury (ul. Kościuszki 49).

15 lipca – „Ulica Kościuszki”

Zbiórka: godz. 10.00, ra-

tusz (pl. Piłsudskiego 1).

12 sierpnia – „Ulica Warszaw-

ska, Młynarska, Zgoda”

Zbiórka: godz. 10.00, ra-

tusz (pl. Piłsudskiego 1).

16 września – „Ulica Siera-

kowskiego, Kilińskiego”

Zbiórka: godz. 10.00, ra-

tusz (pl. Piłsudskiego 1).

14 października – „Rejtany:

ulica Rejtana, Staropolska,

Zagrodowa”

Zbiórka: godz. 10.00, Cen-

trum Kultury (ul. Kościuszki 49).

18 listopada – „Ulica Kościuszki

– Cmentarz Parafialny”

Zbiórka: godz. 10.00, Cen-

trum Kultury (ul. Kościuszki 49).

Wydarzenie organizowane

w ramach obchodów 100-lecia

Odzyskania Niepodległości.

Mamy nadzieję, że do udziału w spacerach zachęcimy nie tylko pasjonatów

historii, ale także nowych mieszkańców miasta, którzy w ten sposób będą

mogli poznać tajemnice Piaseczna. Udział w spacerach jest bezpłatny.

MIEJSKIE SPACERY 
HISTORYCZNE

VI FESTIWAL PIOSENKI DOŁUJĄCEJ

Pomysłodawcą i współorgani-

zatorem festiwalu jest Stowa-

rzyszenie Przyjaciół Zalesia

Górnego. Jest to wydarzenie

kulturalne w formie konkursu

piosenki, które tradycyjnie na-

wiązuje do przypisywanego

nam malkontenctwa i wszech-

obecnego narzekania na „świat

wokół nas”. Motto Festiwalu Pio-

senki Dołującej, stworzone przez

orędownika twórczości ponurej

Andrzeja Poniedzielskiego, brzmi:

„Smutek - to radość inaczej”.

W programie: konkursy na

dołującą piosenkę autorską

oraz na sponurzenie dowolnej

wesołej piosenki, recitale, kon-

certy. Gwiazdą tegorocznej

edycji będzie Tadeusz Woź-

niak. 

Organizatorzy: Stowarzy-

szenie Przyjaciół Zalesia Gór-

nego, Nadleśnictwo Chojnów,

Centrum Kultury w Piasecz-

nie.

1 września (sobota), godz. 12.00 – 22.00
Żabieniec, uroczysko Zimne Doły

II REGIONALNY PRZEGLĄD
PIOSENKI LUDOWEJ

Celem przeglądu jest spotkanie wykonawców z całego
regionu w celu zaprezentowania i wymiany unikato-
wego repertuaru oraz nawiązania kontaktów. Przegląd
stanowi jedną z form realizacji programu inspirowania
i kultywowania amatorskiej twórczości artystycznej
oraz tradycji regionalnej. Zapraszamy wszystkich miło-
śników folkloru! W Złotokłosie zobaczymy i usłyszymy
między innymi zespoły: „Rybianie” z Raszyna, „Czerwona
Jarzębina” z Kawęczyna, „Mrokowiacy” z Mrokowa,
„Melodia” z Magnuszewa, „Leśne Echo” z Chojnowa 
i „Kłosowianki” ze Złotokłosu.

16 czerwca (sobota), godz. 15.00
Klub Kultury w Złotokłosie, ul. 3 Maja 30
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Weryfikację przeszły pozytywnie

44 projekty, w tym 25 w kategorii

ogólnomiejskiej (projekty dotyczące

potrzeb wszystkich mieszkańców

Piaseczna) i 19 projektów w kategorii

lokalnej (projekty dotyczą potrzeb

mniejszych obszarów miasta). 

1 czerwca wystartuje głosowa-

nie, w którym każdy z mieszkań-

ców będzie miał możliwość zagło-

sowania na wybrane projekty.

Głosowanie trwać będzie do 15

czerwca. Głosowanie dostępne bę-

dzie zarówno internetowo, na stro-

nie: bo.piaseczno.eu, jak i tradycyj-

nie - za pomocą kart papierowych.

Wybrane projekty zostaną

wpisane do budżetu Gminy Pia-

seczno na rok 2019. Na ich realiza-

cję przeznaczono 1,4 mln złotych,

w tym 400 tys. zł na projekty ogól-

nomiejskie i po 250 tys. zł na każdy

z czterech obszarów terytorial-

nych.

Poniżej znajduje się lista 44 pro-

jektów dopuszczonych do głosowa-

nia. Ich szczegółowe opisy znajdują

się na stronie bo.piaseczno.eu, gdzie

znajdziecie Państwo wszystkie in-

formacje na temat Budżetu Oby-

watelskiego w Piasecznie.

Projekty ogólnomiejskie:

1. Duże szachy dla dużych i ma-

łych mieszkańców

2. Budki Poczytajki

3. Szlak historyczny Piaseczna

4. Piaseczyński Bystrzak

5. Piaseczyńska Liga Piłkarska

dla dzieci - Jedność Kids

6. Dostępne Górki Szymona

7. Mała architektura w mieście -

nowoczesne i estetyczne słupy

ogłoszeniowe dla Piaseczna

8. Piaseczyński Piknik Rodzinny

9. Housepital Festival 2019

10. Koncert hip hop Kaen, Młody

M i lokalni artyści

11. Bezpłatne zajęcia z kick-bo-

xingu i Samoobrony dla młodzieży

z Piaseczna

12. Gimnastyka dla seniorów z ele-

mentami rehabilitacji

13. Mural -logo Hufca ZHP Piaseczno

14. Mobilna Galeria Kolejowa

15. Wieża dla jerzyków - budki dla

ptaków

16. Spotkania szkolne z cyklu

„Łączy nas sport, nie narkotyki”

17. Roztańczone Piaseczno

18. Liga Narodów w Piasecznie -

turniej piłki nożnej dla dzieci

19. Poprawa szkolenia zawodni-

ków - zakup sprzętu do pomiaru

parametrów motorycznych

20. Miniaturowe rzeźby Józefa

Wilkonia w całym mieście

21. Stoliki szachowe dla dużych

i małych mieszkańców - arena

walki intelektualnej

22. Ławeczki z oparciem i stoja-

kiem na rowery - dla relaksu -

wygoda jak w miastach uzdro-

wiskowych

23. Śpiewające ptaki oraz rude

wiewiórki w parkach, skwerach

i zieleńcach - zamontujmy budki

lęgowe i obserwujmy ptaki

24. Lekkoatletyczne Igrzyska Pia-

seczna Amatorów (LIPA)

25. Sauna zewnętrzna. Hartu-

jemy Piaseczno

Projekty lokalne:

Piaseczno Północ:

1. Minitężnia w Parku Książąt Ma-

zowieckich w Piasecznie

Piaseczno Centrum I:

1. Centrum I Ławeczki z oparciem

i stojakami na rowery - dla relaksu

2. Nowe oblicze przystanku auto-

busowego

3. Chodnik wzdłuż Młynarskiej

6 (Piaseczno) obok parkingu

4. Minitężnia w parku Młynar-

ska/Warszawska w Piasecznie

5. Międzypokoleniowy "wehi-

kuł czasu" - gry i zabawy w dzia-

łaniach integracyjnych.

6. Psie sprawy - stacje na psie od-

chody

7. Parkingi dla rowerów (zabawne

formy) - przy parkingach, sklepach,

szkołach i urzędach - za darmo pod-

pinasz rower i idziesz załatwić

„swoje sprawy”

8. Jadłodzielnia - foodsharing w Pia-

secznie

Piaseczno Centrum II:

1. Młodzi dla młodych

2. Likwidacja barier architektonicz-

nych - na przykładzie ul. Kusociń-

skiego w Piasecznie

3. Centrum II. Ławeczki z opar-

ciem i stojakiem na rowery - dla

relaksu - wygoda jak w miastach

uzdrowiskowych

Piaseczno Południe:

1. Bezpieczny rower przy dworcu

PKP w Piasecznie

2. Tablice multimedialne dla Szkoły

Podstawowej Nr 3 w Piasecznie

3. Eko-niedziele na Górkach Szy-

mona

4. Rytmika dla Smyka - zajęcia

umuzykalniające dla dzieci 2,5-6 lat

5. Piaseczyńscy Mali Ratownicy

6. Budowa „wąskiej” tj. ciągu pie-

szo-rowerowego w ul. Gwalberta

w Piasecznie.

7. Boiska dla dzieci i młodzieży 

w Gołkowie i Zalesinku

Ze względu na fakt, iż w obsza-

rach terytorialnych Piaseczno

Północ oraz Piaseczno Centrum

II zgłoszono zbyt mało projek-

tów, aby głosowanie się odbyło

(zsumowane koszty realizacji

projektów w tych obszarach nie

przekroczyły 250 tys. zł prze-

znaczonych na realizacje projek-

tów w każdym z dwóch obsza-

rów) nie odbędzie się w nich

głosowania. W związku z tym

cztery projekty już dziś można

uznać za zwycięskie.

piaseczno.budzet-obywatelski.org

Zakończył się proces weryfikacji projek-

tów do Budżetu Obywatelskiego na rok

2019. W tym roku mieszkańcy Piaseczna

ponownie nie zawiedli, zgłaszając 69 po-

mysłów na zmiany w Piasecznie.

Poznaj tegoroczne projekty

Zwierzęta z terenu

Piaseczna do adopcji

Wagon – 2-letni kot żyjący 

w zgodzie z innymi przedsta-

wicielami swojego gatunku. Lu-

dzi toleruje, choć zdecydowa-

nie woli chodzić własnymi

ścieżkami.

Od września 2017 roku bezdomne zwie-

rzęta z terenu gminy Piaseczno trafiają do

warszawskiego schroniska „Na Paluchu”.

Amor – pies emeryt. Wita

człowieka z radością, chodzi 

z trudem.  Jest zdrowy, ale

stary. Czeka na dobrą duszę,

która pozwoli mu spędzić koń-

cówkę życia w atmosferze mi-

łości i szacunku.

Kajak – około 3-letni pies znale-

ziony na przystani kajaków przy

Górkach Szymona. Chętny do

wszelkiej aktywności. Nie ma

dobrych relacji z innymi zwie-

rzętami, czeka więc na dom,

gdzie będzie jedynym pupilem. 

Siela – sunia około 2 lat. W pełni

gotowa do roli towarzysza space-

rów, zabaw i bycia przyjacielem

na dobre i na złe. Pogodna, lgnąca

do człowieka. Umie docenić oka-

zane serce.

Schronisko to ma bardzo do-

brze rozwinięty system adop-

cyjny i z reguły zwierzęta nie

czekają długo na nowy dom.

Pamiętajmy jednak, że zwie-

rzęta z naszego terenu miesz-

kają także w schronisku dla

psów i kotów w Czaplinku, z

którym nasza gmina kiedyś

współpracowała – i im rów-

nież chcielibyśmy pomóc.

Zwierzęta są w różnym wie-

ku i kondycji, jednak wszyst-

kie z utęsknieniem czekają

na nowy dom. Zapraszamy

do zapoznania się z krótką

charakterystyką niektórych

czworonogów czekających

na adopcję. Kontakt w spra-

wie: nr tel. 509 996 549 lub

f a c e b o o k . co m / P r i m a Vet

Adopcje.

Szyn – pies około 4-letni. Raczej

do ogrodu niż do domu. Chętnie

przebywa z innymi zwierzętami.

W stosunku do ludzi jest jeszcze

nieufny, szczególnie w pierw-

szych kontaktach. Wymaga cier-

pliwego i mądrego prowadzenia.

Jesek – ma około 4 lata, to mały,

żwawy psiak. Chętnie mieszka 

z innymi psami, jest bezkonflik-

towy i zawsze gotowy do wyjścia

na spacer.

Garcio – nestor psów schroni-

skowych. Toleruje inne psiaki.

„Starość nie radość” – a może

jednak w dobrych rękach za-

przeczyłby tej tezie?

Reber – 4-letni psiak w pełni sił.

W schronisku wyleczony z ob-

rażeń, chętnie podejmuje spor-

towe – i nie tylko – wysiłki. Nie

dogaduje się z każdym zwierza-

kiem. Z ludźmi w dobrej komi-

tywie.

Dzięki swojemu zaangażowa-

niu gmina Piaseczno mogła

przystąpić do programu „Gmi-

na Przyjazna Pszczołom”.

Pszczoły to niezwykle po-

żyteczne stworzenia. Szacuje

się, że 75% gatunków roślin

uprawianych na żywność przy-

najmniej w jakimś stopniu jest

zależnych od pracy pszczół.

Starając się chronić pszczoły,

powinniśmy więc aranżować

przestrzeń tak, aby była ona

przyjazna dla tych owadów.

Gmina Piaseczno, która

stara się dbać o potrzeby psz-

czół, poprosiła o włączenie się

do akcji piaseczyńskie przed-

szkola. 15 maja dzieci z Przed-

szkola nr 4 przy ul. Fabrycznej

posadziły w swoim ogrodzie ro-

śliny przyjazne pszczołom. Do

roślin takich zaliczamy m.in.

aksamitkę, wrzosy, lawendę 

i astry. W akcji sadzenia pomo-

gła wiceburmistrz Hanna Ku-

łakowska-Michalak, odpowie-

dzialna w gminie za sprawy

oświatowe. – Nasz Wydział

Utrzymania Terenów Publicz-

nych dostarcza do przedszkoli

kwiaty i rośliny. Teraz będą je

sadzić dzieci z Przedszkola nr 2

i Przedszkola nr 10 – mówi pani

wiceburmistrz, zachęcając ko-

lejne placówki do inicjatywy.

Pamiętajmy, że każdy z nas

może przyczynić się do lep-

szego bytu pszczół. Jak to zro-

bić? Wystarczy dać pszczołom

dostęp do pokarmu, dobierając

w przydomowych ogródkach

lub donicach rośliny tak, aby

naprzemiennie kwitły w czasie

całego sezonu. Ze szkodnikami

takimi jak mszyce należy wal-

czyć naturalnymi sposobami, 

a rośliny podlewać wieczorem,

a nie rano.

W filii biblioteki Piaseczno-

-Osiedle została zorganizowana

wystawa na temat życia psz-

czół, a także odbyło się spotka-

nie dzieci z pszczelarzem.

W parkach, klombach, alejach, donicach, przedszkolnych i szkolnych ogródkach po-

sadziliśmy aż 20 000 roślin przyjaznych pszczołom!

„Gmina Przyjazna 
Pszczołom”

Sadzenie kwiatów przez przedszkolaków
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA



Piaseczyńska KULTURA/SPORT

Drugi z cyklu czterech wieczornych przejazdów rolkarzy
ulicami Piaseczna odbędzie się 27 maja.

Cieszący się dużym zainteresowaniem Nightskating
Piaseczno wrócił na nasze ulice, aby umilać wieczory oso-
bom lubiącym aktywnie spędzać czas. W tym roku oprócz
czterech przejazdów rolkarzy (27 kwietnia, 27 maja, 30 czerwca
i 31 sierpnia) zaplanowano także jeden przejazd rowerzy-
stów (28 lipca), w ramach przygotowywanej większej im-
prezy rowerowej.

27 kwietnia w inauguracji sezonu wzięło udział ponad
200 rolkarzy. Rolkowy event tradycyjnie zaczyna się 
o godz. 19.30 na rynku miejskim, skąd o godz. 20.00 ko-
lumna przy asyście radiowozu wyrusza na ulice miasta.

Udział w imprezie jest bezpłatny i nie trzeba się reje-
strować. – Wymagamy umiejętności jazdy w tempie 15 km/h,
hamowania oraz skręcania tak, aby przejazd mógł odby-
wać się zwartą grupą – wyjaśnia Marcin Myszkowski, or-
ganizator. – Trasa będzie zabezpieczona przez policję 
i osoby wspierające, towarzyszyć nam też będą ratownicy
medyczni – dodaje. Zanim uczestnicy rozpoczną przejazd,
będą na nich czekały konkursy z drobnymi nagrodami.

Chcesz wesprzeć organizację imprezy i pomóc w jej
przebiegu, dołącz do NS Team: www.nightskating.org.pl.

Nightskating ulicami 
Piaseczna

Zadaszenie bocznego boiska

na stadionie miejskim

Stałe zadaszenie boiska umożliwi

korzystanie z niego przez cały

rok. Będzie to nowoczesna kon-

strukcja drewniana w formie

łuku, która przykryje istniejące

boisko wraz z otaczającymi je

chodnikiem i trybunami dla kibi-

ców. W lato boki ścian będą mogły

być podniesione poprzez system

automatycznych rolet, dzięki

czemu powietrze będzie natural-

nie przepływać po terenie boiska.

Zimą dach i ściany z podwójnych

powłok wykonanych z PCV będą

chronić przed niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi.

Obiekt nie będzie ogrzewany, 

a pomieści do 240 osób naraz.

Wentylowany będzie mecha-

nicznie, z użyciem wentylato-

rów nawiewnego i wyciągowego 

o wydajności po 8 tys. m3/h. Wy-

posażony będzie w oświetlenie,

co umożliwi użytkowanie go

także wieczorami.

– Hala ma licencję związ-

kową, więc oprócz treningów

będzie mogła służyć rozgryw-

kom kwalifikowanym dla naj-

młodszych piłkarzy. Będzie też

wynajmowana, co przyniesie

dochód, który spożytkujemy

na cele sportowe – wyjaśnia

Marek Frącz, dyrektor GOSiR-u

w Piasecznie. Ten nowy obiekt

na pewno będzie stanowił

ważne uzupełnienie wciąż

modernizowanej gminnej ba-

zy sportowej, służącej coraz

liczniejszym grupom licencjo-

nowanym oraz amatorskim.

Prace budowlane wykonuje

firma InterHall Sp. z o.o. z Kato-

wic, która w przetargu zaofero-

wała cenę blisko 1 mln 650 tys.

zł brutto. Czas na zakończenie

robót przez wykonawcę to 12

czerwca 2018 roku.

*

Całoroczny obiekt gotowy będzie jeszcze przed wakacjami
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Trwa budowa hali

namiotowej nad

istniejącym bo-

iskiem piłkarskim 

o nawierzchni ze

sztucznej trawy.

Zagraj w grę, poznaj

historię Piaseczna

W sobotę 2 czerwca odbędzie się święto wolontariuszy,
organizowane przez Stowarzyszenie Dobra Wola.  

Podziękowaniem dla osób angażujących się społecznie
w pomoc osobom niepełnosprawnym jest tradycyjnie, już
od 7 lat, koncert znanego i lubianego zespołu. W zeszłym
roku był to występ T.Love, w tym roku królować będzie
muzyka disco polo w wykonaniu zespołu Fanatic. Wolpreza
odbędzie się na parkingu przy ul. Zgoda w godz. 15.00-
22.00. Wstęp wolny.

Filmy na Piaseczyńskie Kino Plenerowe

Łącznie w ankiecie oddano ponad

12 tys. głosów. Spośród przedsta-

wionych propozycji największym

zainteresowaniem cieszył się film

pt. „Facet na miarę”. W tym roku

Kino Plenerowe zostanie przenie-

sione na zmodernizowany skwer

Kisiela. Profesjonalne pokazy „pod

chmurką” będą się odbywały każ-

dego piątkowego wieczoru, po-

cząwszy od 6 lipca, aż do 31 sierp-

nia. Zaplanowanych jest łącznie

dziewięć projekcji oraz dodatkowo

7 września o godz. 20.00 specjalny

pokaz kina niemego z muzyką na

żywo.

– W tym roku przenosimy

Kino Plenerowe z parkingu na

wyremontowany skwer Kisiela.

Będą oczywiście leżaki, dzięki

zakupionym podkładkom bę-

dzie też można usiąść na scho-

dach, które tworzą naturalny

amfiteatr. Mamy nadzieję, że

miejsce to będzie w wakacje tęt-

nić życiem – mówi Łukasz Wy-

leziński, kierownik Biura Pro-

mocji i Informacji, które jest

organizatorem pokazów.

Wyniki głosowania:

– „Facet na miarę” (972 głosy)

– „Najlepszy” (919)

– „Księgowy” (843)

– „Jutro będziemy szczęśliwi”

(836)

– „Carte Blanche” (834)

– „Klucz do wieczności” (807)

– „Zanim zasnę” (729)

– „Rekiny wojny” (711)

– „Kryptonim U.N.C.L.E.” (707)

Kolejność projekcji zostanie

ustalona już niedługo i podana

do wiadomości na stronie inter-

netowej www.piaseczno.eu.

W wyniku głosowania mieszkańców

poznaliśmy filmy, które zostaną za-

prezentowane podczas tegorocznego

Kina Plenerowego w Piasecznie.

Dzień Energii w Piasecznie

Zapraszamy całe rodziny do

wspólnej zabawy i nauki przy

stanowiskach, na których

będą prezentowane różne

formy i sposoby poszanowa-

nia energii. 

Doświadczenia i pokazy

w ramach „Fizycznych fascy-

nacji” będą prowadzone przez

ekspertów z Muzeum Energe-

tyki w Łaziskach Górnych.

Swoje projekty badawcze

będą też prezentować stu-

denci z kół naukowych Poli-

techniki Warszawskiej. 

Zasady działania odna-

wialnych źródeł energii bę-

dzie można poznać na stano-

wiskach pomiarowych, gdzie

prezentowane będą turbiny

wodne i wiatrowe. Będzie się

można również zapoznać z sys-

temami do pomiaru zanie-

czyszczeń powietrza. 

Warsztaty „Mój zawód –

moja pasja” będą prowadzone

przez nauczycieli i uczniów 

z Zespołu Szkół nr 1 w Pia-

secznie. Ciekawostką będzie

też prezentowany na rynku

samochód TESLA z napędem

elektrycznym. Poza tym na

najmłodszych czekają gry i za-

bawy oraz interaktywny quiz

z nagrodami, a także foto-

budka.

Organizatorem wydarze-

nia jest Wydział Ochrony 

Środowiska Urzędu Miasta 

i Gminy Piaseczno przy współ-

pracy z Piaseczyńską Funda-

cją Ekologiczną.                        *

27 maja w godz. 10.00 - 16.00 na

rynku miejskim w Piasecznie od-

będzie się kolejna edycja imprezy

proekologicznej.

Zespół Fanatic

gwiazdą Wolprezy
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