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Sesja Rady Miejskiej

Urząd nieczynny

Housepital Festival

odbędzie się 14 czerwca
2019 r. o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Informujemy, że w piątek 21
czerwca 2019 roku Urząd Miasta i Gminy Piaseczno będzie
nieczynny. W zamian za to,
urząd czynny będzie w sobotę
15 czerwca w godz. 8.00 - 16.00.

Muzyka, światła, pirotechnika,
ogień i zabawa do muzyki znanych DJ-ów. Wystąpią: C-BooL,
Brave, Martin Rosa, Matt5ki,
Cast Away, Jacob Core, DJ YouRi.

Informacja
urzędowa:

Tak głosowało Piaseczno

Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej

str. 2

Mobile Alert

Zachęcamy do korzystania z darmowego
oprogramowania na telefony komórkowe,
które służy do zgłaszania incydentów występujących na terenie gminy.
str. 2

OFF-spring

W weekend 7-9 czerwca odbędzie się
czwarty OFF-spring Festival organizowany przez Centrum Kultury na terenie
Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej. Pokażemy teatr, muzykę, ﬁlm i inne dziedziny sztuki niekomercyjnej i nieinstytucjonalnej.
str. 3-5

Współpraca z policją
Władze gminy wspólnie z Komendantem
Powiatowym Policji określiły główne kierunki działań mających na celu m.in. zwiększenie bezpieczeństwa oraz przeciwdziastr. 7
łanie chuligańskim wybrykom.

„Sołtys Roku”

Sołtys Zalesia Górnego Ewa Molenda-Stroińska została laureatką 17. edycji ogólnopolskiego konkursu „Sołtys Roku” organizowanego przez „Gazetę Sołecką”.
str. 8
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W niedzielę 26 maja prawie 58,67% mieszkańców naszej gminy odwiedziło lokale wyborcze,
podejmując decyzję o tym, kto będzie polskim przedstawicielem w Parlamencie Europejskim.
Analizując ogólnokrajową frekwencję
wyborczą, Piaseczno uplasowało się
w ścisłej czołówce gmin, których
mieszkańcy najliczniej uczestniczyli
w wyborach. Na terenie naszej gminy
najchętniej głosowali mieszkańcy Piaseczna w komisji nr 12 w Przedszkolu
nr 11 (ul. Nefrytowa 14), gdzie frekwencja przekroczyła 72% oraz mieszkańcy
Józefosławia, gdzie w komisjach nr 26
i 27 frekwencja wyniosła około 71%.
Najmniej kart wyjęto z urny ustawionej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie, gdzie głosowało 41,27% uprawnionych obywateli.
Państwowa Komisja Wyborcza
opublikowała na swojej stronie
dane ze wszystkich 45 obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy Piaseczno. Pierwsze miejsce zajęła
Koalicja Europejska, na którą oddano 49,86% głosów. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość
z wynikiem 29,81%. Trzecie miejsce zajęła Wiosna, na którą oddano
9,71% głosów.

Wyniki ogólnopolskie różnią się
od wyników lokalnych w naszej
gminie. Wygrał Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając
51,92% (27 mandatów), na drugim
miejscu z 42,31% głosów (22 mandaty) jest Koalicja Europejska (PO,
PSL, SLD, .N, Zieloni), trzecie miejsce
zajęła Wiosna Roberta Biedronia –
5,77% (3 mandaty). Pozostałe komitety znalazły się poniżej progu wyborczego i nie wprowadziły swoich
kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja w wyborach
w skali ogólnopolskiej wyniosła
45,68%. Szczegółowe informacje na
temat wyników wyborów dostępne są na stronie internetowej
www.wybory.gov.pl/pe2019.
Z naszego okręgu wyborczego
do europarlamentu wejdzie sześciu
parlamentarzystów: Włodzimierz
Cimoszewicz (Koalicja Europejska)
– 219 677 głosów, Jacek Saryusz-Wolski (PiS) – 186 851 głosów, Danuta
Hübner (Koalicja Europejska) – 146
746 głosów, Ryszard Czarnecki (PiS)

– 134 629 głosów, Robert Biedroń
(Wiosna) – 96 388 głosów oraz Andrzej Halicki (Koalicja Europejska) –
87 422 głosów. Poseł RP Andrzej Witold Halicki jest mieszkańcem Wilczej Góry (gmina Lesznowola),
w związku z tym powiat piaseczyński będzie reprezentowany w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

– Dziękuję członkom Obwodowych Komisji Wyborczych gminy
Piaseczno oraz pracownikom Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno za bardzo
sprawne zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu
Europejskiego na terenie naszej
gminy – powiedział Arkadiusz Czapski, pełnomocnik Okręgowej Komisji
Wyborczej w Warszawie I.

Nowy harmonogram
Najważniejszą zmianą z perspektywy mieszkańca jest zmiana
harmonogramu realizacji Budżetu
Obywatelskiego poprzez wydłużenie terminów składania wniosków.
– Chcemy dać naszym mieszkańcom czas na spokojne złożenie projektów, dlatego aż do 14 czerwca czekamy na Państwa pomysły – mówi
Łukasz Wyleziński. Weryﬁkacja projektów odbędzie się w dniach 15
czerwca – 15 lipca. Od 16 do 31 lipca
mieszkańcy mają czas na odwołania
i ponowną weryﬁkację. Lista projektów zakwaliﬁkowanych do głosowania zostanie ogłoszona do 8 sierpnia.

Proces głosowania na projekty nastąpi w dniach od 2 do 13 września,
zaś ogłoszenie listy projektów wybranych w głosowaniu przekażemy
do publicznej wiadomości do 27
września.
Zachęcamy Państwa do spotkania z pracownikami Biura Promocji
i Informacji w celu omówienia swoich pomysłów na zmianę Piaseczna.
Zapraszamy do biura, które znajduje
się w budynku przy ul. Sierakowskiego 11 w Piasecznie.
Wszystkie niezbędne informacje oraz formularze dostępne są na
stronie internetowej www.budzet-obywatelski.org.

Budżet Obywatelski
Czas na składanie pomysłów do Budżetu Obywatelskiego przedłużony został do 14 czerwca.
W związku z uwagami, jakie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wniosła do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie dotyczącej Budżetu
Obywatelskiego na 2020 rok, musiały
zostać wprowadzone zmiany do regulaminu i 15 maja 2019 roku podjęta
została nowa uchwała w tej sprawie.
– Trudno było nam się spodziewać
tych uwag, gdyż nie mieliśmy takich
zastrzeżeń w poprzednich latach,
a tegoroczna uchwała opierała się
o dotychczasową praktykę – mówi
burmistrz Daniel Putkiewicz. – Jednak
w podobnej sytuacji jest wiele innych
miast na Mazowszu, które również
decyzją RIO muszą modyﬁkować
swoje uchwały – dodaje burmistrz.
– Wprowadzone zmiany nie powinny skomplikować sytuacji mieszkańców biorących udział w procesie
Budżetu Obywatelskiego, nie wprowadzają również nowych obowiązków – wyjaśnia Łukasz Wyleziński,
dyrektor Biura Promocji i Informacji
Gminy Piaseczno.
Najistotniejsza zmiana
Główną zmianą w związku
z decyzją RIO jest brak możliwości

realizacji projektów na terenach
niebędących we władaniu gminy
Piaseczno. Do tej pory realizacja
projektów na terenach prywatnych była możliwa za okazaniem
odpowiedniego oświadczenia właściciela terenu. Składając projekty,
miejmy na uwadze zachodzącą
zmianę. W przeciwnym razie już
na etapie weryfikacji formalnej
wniosek zostanie odrzucony.
Realizacja w roku 2020
Kolejna zmiana dotyczy braku
możliwości przeniesienia realizacji projektów na kolejny rok budżetowy. Dotychczas wydziały
oraz jednostki organizacyjne
Urzędu starały się realizować wygrane projekty w założonym czasie. Jest jednak kilka projektów,
które z różnych przyczyn nie zostały zrealizowane i ich realizacja
została przesunięta w czasie.
W tej edycji Budżetu Obywatelskiego projekty, które na etapie
weryfikacji merytorycznej zostaną ocenione jako „niewykonalne w danym roku budżetowym”, będą odrzucone.
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Radni przyjęli protokół z 8. sesji Rady Miejskiej. Sprawozdanie
z działalności między sesjami przedstawił przewodniczący
Rady Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu wniosków i interpelacji
skarbnik zapoznała radnych z sytuacją ﬁnansową gminy.
Zmiany budżetowe
Radni wprowadzili następujące zmiany w budżecie:
– zdecydowano o zwiększeniu o kwotę 232 558 zł dochodów pozyskanych z wynajmu pomieszczeń oświatowych z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia i usług w szkołach;
– udzielono dotacji w kwocie 6 000 zł dla OSP w Złotokłosie
na zakup sprzętu ratownictwa drogowego;
– zdecydowano o przesunięciu środków w wysokości 18 000
zł na zadanie „Modernizacja budynku OSP w Złotokłosie”;
– zdecydowano o udzieleniu dotacji w kwocie 600 000 zł
z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piaseczno;
– radni zdecydowali o zaciągnięciu pożyczki w kwocie
1 100 000 zł z NFOŚiGW na ﬁnansowanie deﬁcytu gminy na
2019 rok w związku z zakupem samochodu pożarniczego
z wyposażeniem dla OSP Jazgarzew;
– radni zdecydowali o rezygnacji z udzielenia dotacji w kwocie 120 000 zł dla gminy Konstancin-Jeziorna;
– w związku z niepodjęciem przez gminę Konstancin-Jeziorna uchwały o przyjęciu pomocy rzeczowej na wykonanie
koncepcji ul. Działkowej, radni uchylili uchwałę nr 113/VII/2019
z 13 marca 2019 roku;
– zmniejszono rozchody gminy w związku z częściowym
umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW z 2015 roku oraz spłatą
krajowych pożyczek i kredytów w 2019 roku;
– radni zwiększyli wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę
55 200 zł (na zadanie „Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza”).
Zagospodarowanie przestrzenne:
– radni zdecydowali o wprowadzeniu zmian w uchwale nr
718/XXVI/2012 z 2012 roku (zmienionej uchwałami z lat 2014
i 2018) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
Pęchery i części terenu Pęchery-Łbiska PGR;
– przystąpiono do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków Urocze – etap I.
Nieruchomości:
– zdecydowano o odpłatnym nabyciu przez gminę prawa
własności nieruchomości:
• w Kamionce, znajdującej się w linii dróg Ziołowej i Miętowej,
• w obrębie Józefosław, oznaczonej jako działka 35/4;
– radni postanowili oddać PSS „Społem” w Piasecznie
w użytkowanie wieczyste grunt i budynki oznaczone
jako działka nr ewid. 87, obręb 50, Piaseczno;
– wyrażono zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego część działki przy ul Paprociowej 2 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Pozostałe:
– radni postanowili nadać nazwę „Znajoma” drodze publicznej we wsi Bobrowiec oraz „Ugodowa” drodze publicznej
we wsi Antoninów;
– zdecydowano o zmianie uchwały nr 169/VIII/2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta
Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały dostępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.
Następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 14 czerwca 2019
roku o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.
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Zgłoszenia o odpadach w Mobile
Alert – mieszkańcy widzą więcej
Zachęcamy do korzystania z darmowego oprogramowania na telefony
komórkowe. Mobile Alert służy do szybkiego i prostego zgłaszania incydentów występujących na terenie gminy Piaseczno.

Mieszkańcy widzą najlepiej i wiedzą znacznie wcześniej od urzędników, jeśli coś w ich okolicy
szwankuje lub nie działa. Dlatego
tak ważne jest ułatwienie komunikacji, aby na Państwa zgłoszenia reakcja służb była jak najsprawniejsza.
Reklamacje w sprawie odbioru odpadów
Cały czas rozwijamy nasze
narzędzie i wzbogaciliśmy je
ostatnio o kolejną kategorię
zgłoszeń pod nazwą „Gospodarka odpadami” – w tym miejscu szybko i w łatwy sposób

możemy zgłosić reklamacje dotyczące spraw z zakresu systemu gospodarki odpadami.
W zbiorze tym znajdują się
kategorie: „Nie odebrali odpadów w terminie”, „Nie dostarczyli worków”, „Uszkodzony
pojemnik”, „Odpady wystawione przed terminem”,
„Wrzucili wszystko do jednego
wozu”, „Dzikie wysypisko”,
„Śmieci na ulicy ”, „Spalanie
odpadów”, „Ktoś zrzuca ścieki”,
„Masz pomysł?”, „Inne uwagi”,
„Dobra robota!”.
Po zainstalowaniu aplikacji
Mobile Alert i jej uruchomieniu
widzimy pierwszy ekran pod
nazwą „Zgłoś coś! Piaseczno”.
Aby przejść do kategorii „Gospodarka odpadami”, należy przesunąć palcem po ekranie od prawej do lewej, wtedy pojawi się
drugi ekran z odpowiednimi kategoriami. Aplikacja wymaga
w telefonie włączonego Internetu oraz lokalizatora urządzenia. Aby wysłać zgłoszenie, należy wybrać interesującą nas
kategorię, następnie trzeba zrobić zdjęcie lub wybrać je z galerii, napisać opcjonalny komentarz i na koniec należy kliknąć
przycisk „Wyślij zgłoszenie”.
Zgłoszenia są automatycznie przekierowywane do Urzędu
Miasta i Gminy w Piasecznie. Poszczególne zgłoszenie, w zależ-

ności od wybranej kategorii, traﬁa bezpośrednio do odpowiednich służb, które powinny zareagować na incydenty zgłoszone
tą drogą.
Kolejne nowe podkategorie
Oprócz nowej kategorii „Gospodarka odpadami”, na pierwszym ekranie w kategorii „Zgłoś
coś! Piaseczno” zostały dodane
nowe podkategorie, m.in.: „Zepsute urządzenie na placu zabaw” oraz „Zniszczony przystanek autobusowy”. W tym dziale
obecnie jest już 27 kategorii
typu: „Ubytek w jezdni”, „Tu robi
się kałuża”, „Zniszczona zieleń”
czy „Akt wandalizmu”. Lista kategorii jest dość długa i przewija
się ją palcem na ekranie z góry
do dołu.
Aplikacja ma też trzeci
ekran: „Kraina Jeziorki”, poświęcony rowerzystom, którzy korzystają z wyznaczonych szlaków
rowerowych.
– Przywiązuję bardzo dużą
wagę, aby nasi pracownicy
z właściwą atencją podchodzili
do zgłoszeń przyjmowanych tą
drogą. Jest to moim zdaniem
najlepsza forma szybkiej komunikacji, która mieszkańcom
ułatwia zgłaszanie uwag bez
zbędnych formalności, a urzędnikom ułatwia pracę i przede
wszystkim przyspiesza reakcję

– mówi Robert Widz, II zastępca burmistrza. – Chcę jednak zwrócić uwagę, że zgłoszenia są analizowane i nie każda
sprawa musi mieć swój szybki
finał. To zależy od wielu czynników, m.in. od skali problemu,
możliwości operacyjnych czy
możliwości budżetowych.
Wkrótce uruchomimy na naszej stronie internetowej specjalną zakładkę, gdzie będziemy przedstawiać raporty
z podejmowanych interwencji,
ilustrowane mapą zgłoszeń.
Osoby chcące zgłosić incydenty do Urzędu zachęcamy do
korzystania z aplikacji Mobile
Alert.

Majowo – drogowo
W maju weszliśmy w kolejną fazę inwestycji drogowych, które zaplanowano
w tegorocznym budżecie.
Zakończyły się właśnie prace na
ulicy Beniowskiego w Piasecznie,
a bardzo zaawansowany jest stan
robót na ulicy Głównej w Bobrowcu. Dużo dzieje się w Józefosławiu, gdzie m.in. przebudowywany jest fragment ulicy Geodetów,
od Wilanowskiej do Julianowskiej,
trwają prace na kolejnych odcinkach ulic Ogrodowej oraz Cyraneczki i fragmentu ulicy Kuropatwy
do granic z gminą Lesznowola,
a także przy kolejnym etapie budowy ulicy Spacerowej. W tym rejonie rozpoczyna się też budowa
ulicy Olchowej. Wprowadzeni zostali też wykonawcy na ulice: Pod
Dębami w Kamionce, Żytnią w Zalesiu Górnym, Kurcewiczówny
w Piasecznie oraz Spokojną, Cichą
i Grabową w Zalesiu Dolnym. Niedługo powinna się też rozpocząć realizacja dużego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei Kasztanów
oraz alei Brzóz w Zalesiu Dolnym.
W budżecie na 2019 rok zabezpieczono ponad 70 mln zł na
ponad siedemdziesiąt drogowych zadań inwestycyjnych i remontowych. 5 mln zł zarezerwowano na wsparcie drogowych
inwestycji realizowanych na naszym terenie przez powiat. W kolejnych artykułach opiszemy, jak
przebiega realizacja tych zadań.

Ulica Geodetów (górne zdjęcie) oraz ulica Beniowskiego (na dolnym zdjęciu)
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

KULTURA

Piaseczyńska

czerwiec 2019

Kwiat Jabłoni
Zespół Kwiat Jabłoni wystąpi 7 czerwca o godzinie 19.30. Koncert będzie jedną
z wielu atrakcji czwartego OFF-spring Festival organizowanego przez Centrum
Kultury w Piasecznie. Pokażemy teatr, muzykę, ﬁlm i inne dziedziny sztuki niekomercyjnej i nieinstytucjonalnej.

Foto Wojciech Grzędziński

Noc Tradycji

14 czerwca (piątek), godz. 20.00
Piaseczno, skwer Kisiela, Park Miejski. Wstęp wolny.

Energetyczna muzyka, spektakl teatralny, korowód świętojański i pokaz ognia – to wszystko już
14 czerwca w ramach Czerwcowej Nocy Tradycji.
Tego wieczoru zagra zespół Krzikopa. Jego muzyka to energetyczny koktajl brzmień i rytmów. Naturalna, tradycyjna
technika śpiewu, potocznie „śpiewokrzyk”, spotyka się z dynamiką
budowaną przez tradycyjne instrumenty, elektroniczny podkład i nietypową perkusję. Grają
muzykę inspirowaną tradycją
z jej pierwotną, folkową energią,
którą mnożą przez ogień drzemiący w każdym z muzyków.
Przepis na larmo według Krzikopy
to muzyka i taniec, połączenie

polki z elektro i kubańskim clave,
czy śląskiego walczyka z bałkańskim rytmem.
Będzie można też obejrzeć
spektakl „Nieszczęśnik Paprotny”
w reżyserii Agnieszki Borkowskiej,
zagrany przez aktorów teatru PaniKa. Korowód świętojański przygotowany przez Annę Kolanowską i Agnieszkę poprowadzą teatry:
Etna, Ekspoart, PaniKa. Ostatnią
atrakcją tego wieczoru będzie pokaz ognia w wykonaniu Teatru
Ognia Etnimus – pod opieką Doroty Didi Sudoł.

Housepital Festival 2019
29 czerwca zapraszamy na święto muzyki
klubowej. Muzyka, światła, pirotechnika,
ogień i zabawa do muzyki najbardziej znanych DJ-ów House & EDM. Dekoracja miasta światłem, premiery muzyczne i ogrom
niespodzianek przed nami.
Zagrają dla Was w centrum Piaseczna, na parkingu między
ulicami Sierakowskiego i Zgody.
Na scenie wystąpią:
– Cast Away (godz. 14.00-16.00),
– DJ YouRi (godz. 16.00-17.00),
– Jacob Core (godz. 17.00-18.00),
– Matt5ski (godz. 18.00-19.00),
– BRAVE (godz. 19.00-20.00),
– Martin Rosa (godz. 20.00-21.00),
– C-BOOL (godz. 21.00-22.00).
W trakcie wydarzenia będzie można skosztować potraw
serwowanych w food truckach.

Food trucki startują o godzinie
11.00, natomiast koncerty od
godziny 14.00 – wstęp jest darmowy dla każdego.
Festiwal jest finansowany
z Budżetu Obywatelskiego.

7 czerwca (piątek)
godz. 16.30 – 18.30
Warsztaty „Wędrowna Pracownia Teatralna”. Prowadzenie:
Józef Markocki. Warsztaty dla osób 14+ Zapisy: www.strefazajec.pl
godz. 16.30 – 18.30
Meluzyna. Animacje „Muzyczne artkocyki" - wykonywanie
kijów deszczowych. Dla dzieci 6-12 lat
godz. 17.00 – 18.30
„Moda, sztuka i Instagram. Jak realizować swoje pasje”
Prowadząca – Monika Karpisiak. Dla młodzieży 14-18 lat
godz. 18.30 – 19.15
Teatr Snów. Spektakl „Wyspa”.
godz. 19.30 – 21.00
Koncert zespołu Kwiat Jabłoni. Kasia Sienkiewicz - wokal,
fortepian, Jacek Sienkiewicz - wokal, mandolina, efekty
elektroniczne
godz. 21.10 – 21.50
Zapowiedź niemego kina, rozmowa z Michałem Pieńkowskim
godz. 21.50 – 22.50
Nieme kino, ﬁlm „Alicja w krainie czarów” z 1915 r. Na żywo
zagra zespół Warsaw Tapers Duo
8 czerwca (sobota)
godz. 12.00 - 13.25 oraz 14.40 - 16.10
Warsztat lalkowy „Marionetka”. Dla dzieci od lat 4 i dorosłych do 104 lat. Prowadzący: aktorzy Teatru Barnaby
godz. 13.30 - 14.30
Teatr Barnaby. Spektakl „Rycerz bez konia”
godz. 14.40 – 16.10
Meluzyna. Animacje „Wielkie – małe dzieło!”
godz. 16.20 – 17.20
Warsztaty „Wędrowna Pracownia Teatralna”. Prowadzenie:
Józef Markocki. Warsztaty dla osób 14+ Zapisy www.strefazajec.pl
godz. 17.30 - 18.50
Meluzyna. Animacje „Stwórz swojego glutka”
godz. 19.00 – 20.00
Teatr Porywacze Ciał. Spektakl „Wielkie śmieszne twarze”
godz. 20.10 – 21.10
Teatr Chorea. Koncert pieśni antycznych
godz. 21.15 – 22.15
Teatr Formy. Spektakl, pantomima „Proces”
9 czerwca (niedziela)
godz. 12.00 - 13.15
Grupa Studnia O. Spektakl „Latający kufer”
godz. 13.15 – 14.15 oraz 16.45 – 17.45
Meluzyna. Animacje „Artystyczni budowniczy”
godz. 14.30 - 15.30
Warsztaty „Wędrowna Pracownia Teatralna”. Prowadzenie:
Józef Markocki. Warsztaty dla osób 14+. Zapisy: www.strefazajec.pl
godz. 15.40 – 16.40
Teatr Formy. Spektakl kostiumowy „Piękna Morylinda”
godz. 17.45 - 18.45
Tetr Formy. Spektakl po-warsztatowy „WĘDROWNA PRACOWNIA TEATRALNA”
godz. 19.00 - 20.30
Fundacja Sztuka Ciała. Spektakl „Wdech - wydech”.
Reżyseria: Maria Seweryn
Wszystkie wydarzenia w ramach OFF-spring Festival odbywają się na terenie Piaseczyńskiej Kolejki
Wąskotorowej, która znajduje się przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie. Wstęp wolny.
Zapraszamy!

OFF-spring Festival 2019
Stwórz własną lalkę

Pantomima
według
Franza Kafki
Spektakl „Proces” to pantomimiczny
spektakl oparty na słynnym dziele
Franza Kaki. Na OFF-springu zagra
go Teatr Formy.
8 czerwca (sobota), godz. 21.15 – 22.15

Foto archiwum Teatr Barnaby

8 czerwca (sobota), godz. 12.00–13.25 i 14.40-16.10
W ramach festiwalu OFF-spring odbędą się warsztaty
z tworzenia marionetek. Przeznaczone są dla dzieci
od lat 4 i dla dorosłych do lat 104.
Tworzenie lalki teatralnej, jaką jest marionetka, to
połączenie wielu dziedzin sztuki, między innymi rzeźby,
malarstwa i teatru. Praca nie kończy się po stworzeniu
lalki, tak naprawdę dopiero się zaczyna, gdyż proces
nauki animacji marionetką jest dość długi, lecz szalenie
interesujący. W trakcie warsztatów spróbujemy samodzielnie stworzyć własną lalkę, którą będzie można
zrobić pierwsze kroki w kierunku teatru lalek. Każde
dziecko będzie mogło zabrać marionetkę do domu.
Warsztaty poprowadzą aktorzy Teatru Barnaby. Założycielem i twórcą scen jest Marcin Marzec, aktor, reżyser
i scenograf marionetkowy. Teatr regularnie współpracuje
z wieloma instytucjami kulturalnymi w całej Polsce i Europie. Jego przedstawienia można zobaczyć na licznych festiwalach, m.in. Feta Gdańsk, Frytka OFF Częstochowa, GO
Augustów, Oblężenie Malborka, Ulicznicy Gliwice i wielu innych. Zapraszamy.

Opowieść o człowieku osaczonym przez system, w którym
przyszło mu żyć i z którym
musi się pogodzić.
Spektakl jest właściwie oniryczną, ruchową wizją, inspirowaną Kafkowskim utworem,
nie zaś ilustracją dzieła literackiego.
Wychodząc od klasycznej
formy utworu wprowadza nas
– poprzez tematykę ludzkiej egzystencji, samotności, uwikła-

nia jednostki przez system totalitarny, który ogranicza wolność człowieka, pozbawia go
praw do życia – w czasy współczesne, przedstawiające człowieka usidlonego przez system
ﬁnansowy, który sam stworzył.
Józef Markocki – reżyseria
i scenariusz /na podstawie opowiadania Franza Kaki „Proces”
Ilona Szurkowska – scenograﬁa,
maski, kostiumy.
*

Foto Anna Stokłosa

Artystyczne animacje
Przez trzy dni festiwalu OFF-spring animatorzy z grupy
Meluzyna poprowadzą kreatywne warsztaty.
7 czerwca, godz. 16.30 – 18.30
„Muzyczne artkocyki" - wykonywanie kijów deszczowych
W plenerowej przestrzeni, na kolorowych kocach/chustach
powołujemy do życia wytwory naszych rąk. Proponujemy
wykonywanie kijów deszczowych, może wieczorem będzie
słychać ich dźwięki w Piasecznie? Każdy uczestnik wykonuje
własny kij, częściowo z materiałów recyklingowych. Tworzy
go od podstaw, poznając budowę tego instrumentu i kończąc na zdobieniach. Dla dzieci 6–12 lat.
8 czerwca, godz. 14.40 – 16.10
„Wielkie – małe dzieło!”
Malowanie wielkoformatowe - wspólnie z uczestnikami festiwalu stworzymy wielkie, kilkumetrowe dzieło! Mali i duzi
będą mogli zaznaczyć swoją obecność na naszym wielkim
formacie. Będziemy malować farbami i przygotowanymi
roztworami farb w rozpylaczach. Dla dzieci 6–12 lat.
8 czerwca, godz. 17.30 - 18.50
„Stwórz swojego glutka”
Warsztaty slime, to coś, co kochają dzieci, a i coraz więcej
rodziców docenia ich odstresowujące właściwości. Każdy
uczestnik warsztatów będzie miał okazję wykonać własnego
slima z dodatkami! Dla dzieci 6–14 lat.
9 czerwca, godz. 13.15 – 14.15 oraz 16.45 – 17.45
„Artystyczni budowniczy”
Za pomocą innowacyjnych klocków stworzymy artystyczne
konstrukcje z kartonów. Warsztaty uruchamiają wyobraźnię
oraz potencjał twórczy. Klocki są doskonałym narzędziem
do rozwoju procesu twórczego. Dla dzieci od lat 4 i dorosłych do 104 lat.

„Latający kufer”
Podróż nietypowym wehikułem zaczyna się od pustego kufra, który podczas spektaklu zapełnia się rozmaitymi opowieściami z tradycji Orientu.
W spektaklu „Latajacy kufer”
Grupy Studnia O. przestrzeń historii zamienia się raz w komnatę księżniczki, a raz w plac
targowy, gwarny i rozbrzmiewający muzyką. Spotykamy
sprzedawców bajek, piosenek
oraz gawędziarzy. Nie zabraknie
wspólnego śpiewu, wykrzykiwania bazarowych okrzyków
we wschodnich językach oraz
trudnych zagadek.

Stowarzyszenie działa od
1997 r., tworzą je: Beata Frankowska, Magda Górska, Paweł Górski,
Jarek Kaczmarek, Agnieszka Aysen Kaim, Dorota Maciejuk, Gosia Litwinowicz.
Źródłem opowieści jest bogata i różnorodna tradycja literatury ustnej: bajki i baśnie,
mity i eposy z różnych kultur,
a także historie autorskie.
*

9 czerwca (niedziela), godz. 12.00 - 13.15

Grupa Studnia O.
Foto Bartek Sawka
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„Piękna Morylinda”

„Wyspa”
Teatr Snów zabierze nas na bezludną wyspę.

7 czerwca (piątek), godz. 18.30 – 19.15

Prospero, pozbawiony władzy
przez swojego brata, przypływa
z córką na bezludną wyspę. Studiuje zabrane ze sobą księgi
i uczy się białej magii. Dzięki
niej odmienia miejsce, w którym przyszło mu żyć, wypełnia
je dźwiękami, barwami, zdarzeniami. Urządza wyspę–świat po
swojemu. Czy stanie się ona
jego Wyspą Szczęśliwą ?
Teatr Snów powstał w 1986
roku i jest nazywany klasykiem
polskiego teatru ulicznego.
Znany jest z niepowtarzalnej
poetyckiej stylistyki. Posługuje
się metaforą opowiadając proste historie wyprowadzone
z codzienności.
Scenariusz, scenograﬁa i reżyseria: Zdzisław Górski. Muzyka: collage. Występują: Zdzisław Górski, Katarzyna Michna,
Grzegorz Poczekała, Monika
Pluto-Prądzyńska, Monika Roguszczak, Marcelina Szczuraszek, Roksana Wiczk, Marcelina
Tomicka.

Foto Barbara Gadomska
Spektakl Teatru Formy grany w kostiumach, w maskach
i przy muzyce z epoki baroku, ale zawierający też elementy współczesne, szczególnie w warstwie muzycznej.
Barwna opowieść, nawiązująca do starej legendy
o perypetiach miłosnych. Motyw zaczerpnięty został
z komedii dell'arte, granej przez włoskich komediantów, przybywających na polskie dwory w XVII w.
Historia młodej damy pochodzenia włoskiego o niezwykłej urodzie, której prawdziwym nieszczęściem było
to, że nie mogła nikogo pokochać. Była zimna i bezwzględna, bez mrugnięcia okiem odrzucała wszystkich
zalotników, którzy w nadziei, że uda im się poruszyć jej
nieczułe serce, licznie przybywali na dwór. Takiż los spotkał
młodego Hrabiego, któremu pomimo usilnych starań nie
udało się zdobyć klucza do serca pięknej księżniczki…

9 czerwca (niedziela), godz. 15.40 – 16.40
Foto Przemysław Rytka

Moda, sztuka i Instagram
Warsztaty modowe dla młodzieży w wieku 14–18 lat. Monika Karpisiak pokaże,
jak realizować swoje pasje.
Od ołówka, przez markery, ﬁnalnie do akwareli i kredek, Monika Karpisiak samodzielnie
wypracowywała charakterystyczną dla siebie kreskę. Wtedy
też zrozumiała, że chce tworzyć
ilustracje modowe. Pierwszą ilustracją artystki była sylwetka
top modelki Anji Rubik w sukience projektu Eliego Saaba,
w której pojawiła się na jubileuszowej gali firmy Apart. Od
tamtej pory tworzy głównie
sylwetki z wybiegów największych domów mody.

7 czerwca (piątek),
godz. 17.00 – 18.30

Wystawa prac rysowniczki Moniki Karpisiak w Designer Outlet Warszawa (kwiecień 2019)
Foto Ewelina Szymeczko

Koncert pieśni antycznych

Foto Dawid Koniecki
Teatr Chorea od wielu lat interesuje się muzyką antycznej Grecji,
będącą niezwykle cennym dziedzictwem kultury i jednym z najstarszych ocalałych zapisów muzyki europejskiej. Początkowo
była to głównie praca nad pieśniami, tekstami antycznych dra-

matów, rekonstrukcja antycznych instrumentów. Nieparzyste
rytmy, skrawki pieśni, odczytane
z papirusów i kamieni sprzed
dwóch i pół tysiąca lat, wibrują
współczesną energią.
Kierownictwo muzyczne:
Tomasz Krzyżanowski i Maciej

Maciaszek. Prowadzenie koncertu: Tomasz Rodowicz. Występują: Janusz Adam Biedrzycki,
Joanna Chmielecka, Hubert Domański, Joanna Filarska, Sandra

Gierzek, Majka Justyna, Joanna
Kłos, Paweł Korbus, Milena Kranik, Maciej Maciaszek, Dorota
Porowska, Tomasz Rodowicz,
Elina Toneva.

Warsztaty teatralne
„Wędrowna Pracownia Teatralna” to warsztaty, które
poprowadzi dla starszej młodzieży Józef Markocki założyciel i aktor Teatru Formy.
W programie: plastyka ciała, elementy techniki
pantomimy klasycznej i współczesnej, technika ruchu
scenicznego, elementarne zadania aktorskie, improwizacja.
Józef Markocki jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia
na Wydziale Wokalnym. Od 1993 do 1997 roku pracował
we Wrocławskim Teatrze Pantomimy Henryka Tomaszewskiego.
Uczestnicy warsztatów powinni mieć miękkie obuwie taneczne lub sportowe oraz odzież do ćwiczeń.
Warsztaty dla osób 14+. Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy na stronie www.strefazajec.pl.

7 czerwca (piątek), godz. 16.30 – 18.30
8 czerwca (sobota), godz. 16.20 – 17.20
9 czerwca (niedziela), godz. 14.30 – 15.30
godz. 17.45 – 18.45 – spektakl powarsztatowy

Niema Alicja
Seans niemego ﬁlmu „Alicja w krainie czarów” z muzyką
na żywo. Przed seansem spotkanie z Michałem Pieńkowskim, ﬁlmoznawcą.
Adaptację książki Lewisa Carrolla „Alicja w krainie czarów” wyreżyserował w 1915 roku. W. Young. Na żywo zagra
zespół Warsaw Tapers Duo w składzie Jan Dutkowski
(skrzypce) oraz Edwin Nowak-Grelow (pianino).
Michał Pieńkowski zajmuje się wszystkim, co jest związane z polskim show-biznesem lat międzywojennych: kabaretem, fonograﬁą, kinematograﬁą i radiem. Jest konsultantem ﬁlmów i książek z tych dziedzin. Na co dzień pracuje
w Filmotece Narodowej, gdzie opracowuje i dokumentuje
przedwojenny zbiór ﬁlmowy, a także bierze udział w rekonstrukcji cyfrowej przedwojennych ﬁlmów fabularnych.
Naukowo zajmuje się historią polskiej fonograﬁi. Prowadzi
wykłady, prelekcje i spotkania poświęcone przedwojennemu kinu polskiemu.

7 czerwca (piątek),
godz. 21.10 – 21.50 - zapowiedź niemego kina, rozmowa z Michałem Pieńkowskim

8 czerwca (sobota), godz. 20.10 – 21.10

godz. 21.50 – 22.50 – ﬁlm „Alicja w krainie czarów”
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Piaseczyńskie
Voluta - warsztaty rysunkowe
25-29 czerwca, godz. 10.00 – 12.00
Przystanek Kultura, pl. Piłsudskiego 9, Piaseczno
W programie studium martwej natury, praca z modelem
i materiałami pomocniczymi, podstawy kompozycji, perspektywy, poznanie technik rysunkowych oraz malarskich.
Warsztaty dla młodzieży w wieku od 11 lat organizuje Przystanek Kultura. Mają one na celu wspieranie rozwoju osobowości,
rozwijanie zdolności obserwacji, ćwiczenie koncentracji, uwrażliwienie na kolor, poznanie technik rysunkowych i malarskich.
Warsztaty poprowadzi Anna Malikowska, absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej. Od
1999 roku związana z malarstwem, a od najmłodszych lat z rysunkiem. Ma za sobą wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju
i za granicą: pierwsza wystawa, Warszawa SARP, „LIGNE ET COULEUR”: Paryż, Catania, West Kilbride. „INTERNAZIONALE DEGLI
ARCHITETTI ARTISTI” (Wenecja), „Festival of Architecture 20” (Edynburg). SARP (Warszawa, 2015).
Uwaga! Warsztaty są bezpłatne, ale obowiązują zapisy
na: www.strefazajec.pl. Grupa będzie liczyć maksymalnie 10 osób.

Powstanie totem

Co w kulturze jeszcze piszczy?

Chcemy włączyć mieszkańców
w działania rzeźbiarskie, a Piaseczno
uczynić miastem rzeźby.

8 czerwca (sobota), godz. 15.00
PIKNIK W HENRYKOWIE UROCZU
Koncert uczestników z zajęć muzycznych z Klubu Kultury w Złotokłosie. Henryków Urocze, Park Uroczy, ul. Mokra 11. Wstęp wolny.

Od pradawnych czasów plemiona robiły totemy, były one
rodzajem herbu lub przedstawiały opiekuna danej specjalności, który miał chronić mieszkańców. Rzeźbę przedstawiającą
totem od rana tworzyć będzie
Katarzyna Kowal. Około godziny
16 zapraszamy na wspólne malowanie powstałego dzieła. Działania malarskie będzie koordynować Anna Masłowska.

Wpływowe kobiety Piaseczna
16 czerwca (niedziela), godz. 12.00
Przystanek Kultura, pl. Piłsudskiego 9, sala 39
Podczas czerwcowego spotkania z cyklu „Tożsamość Piaseczna. Ludzie, miejsca, wydarzenia...” Dorota Zając przybliży
postaci kobiet, które miały znaczący wpływ na życie naszego
miasta.
W tym roku Piaseczno obchodzi jubileusz 590-lecia nadania
praw miejskich. Na przestrzeni wieków miasto związane było
z książętami mazowieckimi, królami Polski. Brało udział w walkach narodowo-wyzwoleńczych. Miało swoje wzloty i upadki.
Wydarzenia, jakie miały miejsce na terenach miasta i w jego
okolicy, ludzie, jacy pojawili się na kartach jego historii, składają
się na jego wyjątkowy charakter.
Od stycznia 2019 r. Centrum Kultury rozpoczęło cykl comiesięcznych spotkań. Każde miasto ma bowiem swoją tożsamość,
na którą składają się historia, kultura, społeczność, środowisko
i jego natura... Podczas spotkań chcemy opowiadać o ludziach,
miejscach, wydarzeniach, zabytkach, historii, tradycji. Przybliżać
materialne i niematerialne dziedzictwo Piaseczna.

W lipcu rusza kino

5 lipca o godz. 21.30 na skwerze Kisiela zaprezentujemy
pierwszy ﬁlm w ramach kolejnej edycji Piaseczyńskiego
Kina Plenerowego.
Harmonogram wyświetlania ﬁlmów wybranych przez
mieszkańców w internetowym głosowaniu:
pokazy w lipcu o godz. 21.30:
5 lipca – „Bohemian Rhapsody”
12 lipca – „Cudowny chłopak”
19 lipca – „Dziewczyna z pociągu”
26 lipca – „Pasażer”
pokazy w sierpniu o godz. 21.00:
2 sierpnia – „Focus”
9 sierpnia – „Jak to robią single”
16 sierpnia – „Snowden”
23 sierpnia – „Moje wielkie greckie wesele 2”
30 sierpnia – „Ukryte piękno”
– Podobnie jak w zeszłym roku, Piaseczyńskie Kino Plenerowe będzie się odbywać na skwerze Kisiela. Zapewniamy
leżaki, a dzięki zakupionym podkładkom będzie też można
usiąść na schodach, które tworzą naturalny amﬁteatr. Mamy
nadzieję, że w wakacyjne piątki miejsce to będzie ponownie
tętnić życiem – mówi Łukasz Wyleziński, dyrektor Biura Promocji i Informacji, które jest organizatorem pokazów.

czerwiec 2019

Katarzyna Anna Kowal –
absolwentka ASP w Warszawie,
na Wydziale Rzeźby. Poprzez
rzeźbę szuka odpowiedzi, zastanawia się nad naturą człowieka,
jego realacją z Bogiem, nad tym
kim jest i dokąd zmierza. Jednym z najważniejszych tematów jej prac jest Zmartwychwstanie, wpływ tego faktu na
życie. Jej rzeźba dyplomowa powstała w pracowni profesora
Adama Myjaka.
Anna Masłowska – maluje
najchętniej w technice akwarelowej, a ulubioną tematyką jest
Meksyk. W Centrum Kultury
w Piasecznie pracuje jako instruktor plastyki, rysunku i malarstwa
dla dzieci i młodzieży, jest również
koordynatorem Strefy Kultury
w Piasecznie, zajmuje się organizacją konkursów plastycznych
oraz warsztatów plastycznych
w Przystanku Kultura.

8 czerwca (sobota), godzina 8.00-18.00
polana w lesie przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na ulicy Szpitalnej 12 w Piasecznie

9 czerwca (niedziela), godz. 12.00
JARMARK HUBERTOWSKI - LEŚNE TARGI ZDROWIA I URODY
Miejsce: plac sportowy „Hubertus”, ul. Białej Brzozy. Wstęp wolny.
13 czerwca (czwartek ), godz. 10.00, 11.00 i 12.00
KSIĘŻNICZKA MUZALINDA
Cykl bajek muzycznych dla dzieci. Od 3 roku życia. Piaseczno,
Dom Kultury, ul. Kościuszki 49. Bilety w cenie 8 złotych.
13 czerwca (czwartek), godz. 19.00
PREMIERA – TEATR „STUU” – spektakl „Wyspa D.Z.N.E”
Scenariusz, reżyseria – Ewa Kłujszo, muzyka – Tomasz i Ziemowit
Kłujszo. Piaseczno, Dom Kultury, ul. Kościuszki 49. Wstęp wolny.
14 czerwca (piątek), godz. 18:00
DRUM COVER – EDYCJA TRZECIA
Koncert Sekcji Perkusyjnej Centrum Kultury w Piasecznie. Piaseczno, Kuźnia Rocka, ul. Księcia Janusza I Starego 4A. Wstęp wolny.
15 czerwca (sobota), godz. 14.00
LEKTURA NA LATO – WYMIEŃMY SIĘ!
Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wola Gołkowska, Klub Kultury,
ul. Jemioły 11. Wstęp wolny.
15 czerwca (sobota), godz. 18.00
MUZYCZNE ORLĘTA. EDYCJA CZWARTA
Koncert instrumentalistów i wokalistów, uczestników zajęć muzycznych Centrum Kultury w Piasecznie. Piaseczno, Dom Kultury, ul. Kościuszki 49. Wstęp wolny.

Święto latawców
Zapraszamy na czwartą edycję Festiwalu Latawców – kameralnego święta
beztroskiego zachwytu nad światem.
Spotkajmy się, żeby chwycić
w garści beztroskę rodzinnych
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.
W programie między innymi warsztaty latawcowe
z Akademią Piaseczno, „Opowieści niesione wiatrem” Lidii
Iwanowskiej-Szymańskiej,
warsztaty bębniarskie z zespołem Stuki Puki, turniej 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
Ciąg Dalszy Nastąpi, Centrum
Kultury w Piasecznie.
Lidia Iwanowska-Szymańska – tłumaczka, pisarka, opowiadaczka i aktorka. Pisze wiersze i książki dla dzieci, prowadzi
warsztaty dla dzieci, gra w teatrze i opowiada historie.
„Opowieści niesione wiatrem” to historie z różnych
stron świata i zakamarków wyobraźni, przeplatane pieśnią
i muzyką. Przeniesiemy się na
chwilę do starej Anglii, małej
wioski w pewnym dziwnym
królestwie i słowiańskiej chaty.
Na koniec umotamy starosłowiańskie lalki dobrych życzeń.
Zespół Stuki Puki w składzie:
Krzysztof Wawrzyniak, Jakub

Stuki Puki
Foto Urszula Lipińska
Bruszewski, Michał Wojnarski,
powstał z wewnętrznej potrzeby
instrumentalnego mieszania.
Muzycy, koledzy, stworzyli skład,
w którym nikt nie siedzi przy jednym instrumencie. Zamiany,
przemiany, przesiadki. Spontaniczny ruch na scenie sprawia,że
nie ma nudy i rutyny. Dużo pozytywnej energii porywa samych
wykonawców i całą publiczność.
Koncert będzie połączony z ani-

mowaniem publiczności i nikomu
nie pozwoli siedzieć spokojnie.
Na swoje stoiska zapraszają:
Biblioteka Publiczna ﬁlia z Józefosławia z warsztatami i bajkami, wydawnictwoWidnokrąg z pięknymi
książkami dla dzieci. Na spragnionych i głodnych będą czekały
Czarna Caﬀe i Królestwo Ziemniaka
z napojami, lodami i przekąskami.
Zapraszamy również na turniej gry
w "Chińczyka" z nagrodami.

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

Na ludową nutę
Rybianie z Raszyna, Mrokowiacy z Mrokowa, Leśne Echo
z Chojnowa, Kłosowianki ze
Złotokłosu, to tylko część zespołów, które wystąpią podczas III Regionalnego Przeglądu Pieśni Ludowej w Złotokłosie.
Unikatowy repertuar, pielęgnowanie tradycji, spotkanie

Zespół Kłosowianki ze Złotokłosu

Foto Dariusz Grabowski

wykonawców z różnych regionów.
Folklor od zawsze zakorzeniony jest w polskiej kulturze.
Śpiewało się w domach, na
przyjęciach, w polu. Śpiew łączył i dawał radość. Zapraszamy do wspólnej zabawy
i oczywiście śpiewania. Wstęp
wolny.

15 czerwca (sobota), godz. 15.00
Złotokłos, Klub Kultury – ulica 3 Maja 30 (budynek OSP)
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Wspólne działania gminy Piaseczno i Komendy Powiatowej Policji
Współpraca władz gminy z nowym Komendantem
Powiatowym Policji zaczyna przynosić już pierwsze
wymierne efekty. Po wspólnych naradach nakreślone
zostały m.in. główne kierunki działań mających na
celu przeciwdziałanie chuligańskim wybrykom.
– Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to jesteśmy zgodni, że
współpracę pomiędzy samorządem i policją należy cały czas
wzmacniać i rozwijać – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Z jednej strony przeznaczamy dodatkowe środki na zakup sprzętu dla
policji, z drugiej prowadzimy nabór do straży miejskiej, zwiększając jej stan osobowy, aby strażnicy
byli w stanie obsłużyć tak duży teren, jakim jest gmina Piaseczno.
Za temat bezpieczeństwa
w gminie, od nowej kadencji, odpowiedzialny jest I zastępca burmistrza – Hanna Kułakowska-Michalak, której spotkania z nowym
Komendantem Powiatowym Policji w Piasecznie mł. insp. Robertem Pachem zaowocowały już
podjęciem konkretnych działań.
Jednym z palących tematów,
na który od dłuższego czasu uwagę
zwracają mieszkańcy, jest przeciwdziałanie nielegalnym wyścigom
samochodowym i tzw. driftingowi

w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zwłaszcza w godzinach
wieczornych i nocnych. Najbardziej newralgiczne miejsca, jak
choćby parking pomiędzy ulicami
Zgoda i Sierakowskiego, są regularnie kontrolowane. Sprawcy wykroczeń nie mogą czuć się bezkarnie, gdyż ich „popisy” są także
rejestrowane przez system monitoringu miejskiego. Straż miejska
przekazuje nagrania policji, która
ukarała już „parkingowych piratów”. – W czerwcu planujemy zainstalować gumowe odbojniki na
parkingu, co powinno wyeliminować możliwość driftowania w tym
miejscu – mówi wiceburmistrz
Hanna Kułakowska-Michalak.
Plan działań ustalony z policją przewiduje też częstsze kontrole miejsc publicznych, gdzie
spożywany jest nielegalnie alkohol, a także dochodzi do zakłóceń
porządku publicznego i dewastacji. Szczególną opieką mają zostać
otoczone place zabaw dla dzieci,

które niestety często stają się
miejscem „zakrapianych spotkań
towarzyskich”.
– Chciałabym podkreślić, że
nie tylko oczekujemy od naszych
policjantów dodatkowego zaangażowania, ale staramy się wspierać
ich pracę na co dzień, doﬁnansowując chociażby zakup potrzebnego sprzętu. Ostatnio Rada Miejska wyasygnowała dodatkowe
środki na zakup nowego radiowozu – dodaje wiceburmistrz.
Wspólne działania policji
i gminy Piaseczno trwają przez
cały rok i mają na celu rozwiązywanie bieżących problemów
na naszym terenie.
Gmina Piaseczno we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Piasecznie przeprowadza
regularne akcje edukacyjne w odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia. W tym roku w ramach
akcji „Bezpieczna Gmina – Bezpieczne Piaseczno” odbyło się
dziesięć spotkań z organizacjami

Gmina Piaseczno dofinansowuje m.in. zakup nowych radiowozów dla policji
Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
senioralnymi, poruszających tematykę oszustw metodami „na
wnuczka” i „na policjanta”.
W ubiegłym roku natomiast
przeprowadzono cykl spotkań dla
uczniów klas gimnazjalnych, w ramach kampanii „Łączy Nas Sport
Nie Narkotyki”. Akcja miała na celu
przekazanie wiedzy o zagrożeniach wynikających z przemocy,
nadużywania alkoholu czy używania środków odurzających,
a także uzależnienia od Internetu.
Wspólnie z gminą zorganizowane

zostały też lipcowe obchody Święta
Policji, które połączone zostały
z piknikiem dla mieszkańców pod
hasłem „Piaseczno Kocha Rower”,
gdzie można było zapoznać się
z policyjnym sprzętem, oznakować rower czy po prostu porozmawiać z dzielnicowym.
Straż miejska podejmuje
także współpracę z piaseczyńską policją w zakresie przeprowadzenia wśród uczniów egzaminów na kartę rowerową,
które od dwóch lat organizo-

wane są w naszych placówkach
oświatowych. Policjanci uczestniczą także w spotkaniach
z dziećmi w ramach akcji „Lato
w mieście” i „Zima w mieście”
oraz corocznej wrześniowej akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.
– Mam nadzieję, że nasze
wspólne działania spowodują,
że reakcje na sygnały mieszkańców będą jeszcze szybsze
i wszyscy będziemy czuli się
bezpiecznie – podsumowuje
pani wiceburmistrz.

Edukacja z zasadami
Od dwóch miesięcy na terenie gminy Piaseczno funkcjonuje nowy system segregacji odpadów. Jak mieszkańcy
radzą sobie w nowej rzeczywistości? Jakie działania są podejmowane przez gminę, by łatwiej było im zrozumieć
zaistniałe zmiany?

Zmiany dotyczące samego sposobu segregacji odpadów na terenie gminy nie były duże. Największą z nich było wyodrębnienie
z worka żółtego makulatury, którą
obecnie zbieramy w worku niebieskim oraz odrębne gromadzenie
bioodpadów w worku brązowym.
Mieszkańcy, którzy dotychczas segregowali śmieci we własnych domach szybko zapoznali się z nowymi zasadami i nie mieli
większych problemów z ich wdrożeniem. Inaczej sytuacja wygląda
w przypadku mieszkańców, którzy
w związku ze wzrostem opłaty za
odpady niesegregowane zdecydowali się na segregację odpadów. –
Od momentu podjęcia uchwały
dotyczącej zmiany wysokości opłat
za wywóz odpadów mieszkańcy
masowo zmieniali swoje deklara-

cje, decydując się na segregację odpadów. Obecnie taką decyzję podjęło już około 1300 gospodarstw domowych. I to właśnie ci mieszkańcy mają najwięcej wątpliwości dotyczących nowych zasad –
wyjaśnia BarbaraWysocka, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami w gminie Piaseczno.
Mieszkańcy chcą wiedzieć
Mieszkańcy mają możliwość
przedstawienia swoich wątpliwości i dylematów związanych z systemem, ale także poznania problemów, z jakimi boryka się
gmina podczas spotkań organizowanych w poszczególnych sołectwach. – Gmina jest odpowiedzialna za gospodarkę odpadami,
jednak ma niewielki wpływ na
obecną sytuację na rynku odpa-

dów i wynikającą z niej podwyżkę
cen. Funkcjonujemy w ramach
przyjętego prawa i warunków,
dlatego musimy się poddać obowiązującym na rynku regułom –
podkreśliła Barbara Wysocka. Do
końca kwietnia w spotkaniach
wzięło udział blisko 400 mieszkańców sołectw: Jastrzębie, Wólka
Kozodawska, Siedliska, Żabieniec, Wólka Pracka, Szczaki, Zalesie Górne, Henryków Urocze,
Złotokłos, Antoninów-Kuleszówka, Mieszkowo, a także Jazgarzew, natomiast w maju
o zmianach dyskutowali
mieszkańcy Woli Gołkowskiej.
W czerwcu odbędą się z kolei spotkania dla mieszkańców Robercina, Bąkówki, Baszkówki
i Głoskowa. Pozostały jeszcze
wolne terminy na czerwcowe
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spotkania z mieszkańcami sołectw. Sołtysów zainteresowanych organizacją spotkań serdecznie zapraszamy do kontaktu,
a mieszkańców do udziału.
Edukacja na każdym kroku
O nowych zasadach gmina
informuje mieszkańców już od
końca ubiegłego roku. Oprócz
spotkań z mieszkańcami, w ramach realizowanych działań powstały broszury, artykuły w prasie, a także odbyło się wiele
spotkań w szkołach i przedszkolach. To jednak nie wszystkie elementy kampanii edukacyjnej. Na
temat nowego systemu można
porozmawiać również podczas
imprez plenerowych. Jedną
z nich był Piknik Pszczeli „CudMiód”, który był organizowany

Zespół redakcyjny:
Biuro Promocji i Informacji
(Małgorzata Idaczek,
Anna Grzejszczyk,
Agata Pośniak,
Marcin Borkowski)

2 czerwca br. w Piasecznie (skwer
Kisiela, godz. 12.00 - 17.00). Odbyły
się na nim m.in. warsztaty kreatywnego wykorzystania odpadów, w ramach których z odpadów było można zrobić swoją
pszczółkę, a także domek dla owadów. Elementem ekologicznego
stoiska gminy była również zabawa „wKoło odpadów”, w której
można było wygrać atrakcyjne
nagrody. Drugie wydarzenie zostanie zorganizowane 16 czerwca
br. na terenie Politechniki Warszawskiej w Józefosławiu (ulica
Ogrodowa 2, w godz. 12.00-18.00)
w ramach szóstego już Pikniku
Rodzinnego Józefosławia. Wydział
Gospodarki Odpadami również
na to wydarzenie przygotował
ciekawe, proekologiczne warsztaty i konkursy.

Rada Miejska:
rada@piaseczno.eu
Burmistrz:
Daniel Putkiewicz
sekretariat@piaseczno.eu

Elementem zorganizowanej przez gminę kampanii edukacyjnej, podsumowującej prowadzone w szkołach prelekcje,
będzie Piaseczyński Test Wiedzy o Odpadach, który odbędzie
się 13 czerwca br. w Szkole Podstawowej numer 2 w Piasecznie. Uczniowie klas od IV do VIII
wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Piaseczno (w dwóch kategoriach
wiekowych) będą mieli szansę
nie tylko sprawdzić swoją wiedzę na temat gospodarki odpadami i recyklingu, ale także zdobyć cenne nagrody – tablet,
aparat fotograﬁczny oraz sprzęt
sportowy.
Więcej informacji na stronie internetowej odpady.piaseczno.eu.

I zastępca burmistrza:
Hanna Kułakowska-Michalak
michalak@piaseczno.eu

e-mail urzędowy:
urzad@piaseczno.eu
Druk:
Agora SA

II zastępca burmistrza:
Robert Widz
robert.widz@piaseczno.eu

Skład:
Marcin Borkowski,
Tomasz Pawlak

Za treść listów
i ogłoszeń redakcja
nie odpowiada.
Redakcja zastrzega
sobie prawo do
skracania
niezamówionych
materiałów.
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Szkolimy uczniów w udzielaniu
pierwszej pomocy
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Nasza biblioteka
ponownie doceniona

W dziewięciu szkołach na terenie naszej gminy realizowany jest cykl warsztatów
z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie
Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
Od kwietnia do końca października – z wyłączeniem przerwy
wakacyjnej – pan Rafał Turek,
ratownik medyczny, na zlecenie

gminy uczy młodzież podstawowych odruchów i nawyków
w sytuacjach kryzysowych,
nierzadko zagrożenia życia lub

zdrowia, oraz bezpiecznych zachowań na co dzień. Szkolenie
prowadzone jest metodami interaktywnymi, gdzie głównymi
formami pracy są wykład i ćwiczenia grupowe z użyciem pomocy dydaktycznych, m.in.
fantomów w różnych rozmiarach, kamizelek do treningu postępowania przy zadławieniach.
Młodzież poznaje zasady obsługi AED – Automatycznego
Deﬁbrylatora Zewnętrznego.
Program szkolenia, w którym udział weźmie 813
uczniów z trzydziestu pięciu
klas siódmych, przewiduje
wiele tematów, takich jak: bezpieczeństwo własne, otoczenia
oraz osób postronnych, przewidywanie i zapobieganie sytuacjom potencjalnie niebezpiecznym, jak z ratującego nie
stać się ofiarą, rozpoznawanie

zagrożeń i postepowanie przy
„codziennych” urazach, bezpieczeństwo w szkole, podstawy
ewakuacji, jak właściwie zawiadomić o wypadku odpowiednie służby oraz w co wyposażyć domową apteczkę i jak
z niej skorzystać.
– Mam nadzieję, że dzięki
tej inicjatywie młodzież nabędzie wiedzę na temat bezpiecznych zachowań w życiu codziennym, a także zdobędzie
praktyczne umiejętności niezbędne do reagowania w bezpośrednim zagrożeniu życia lub
zdrowia – mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I zastępca
burmistrza. – To ważne, żeby
młodzi ludzie potraﬁli zminimalizować stres podczas udzielania
pierwszej pomocy oraz umieli
właściwie ocenić stan poszkodowanych.

Egzaminy na kartę rowerową
Zakupione w ubiegłym roku przez gminę Piaseczno mobilne miasteczko ruchu drogowego daje uczniom możliwość podejścia do testu na kartę rowerową na terenie piaseczyńskich szkół podstawowych. Egzaminy odbywają się przy współpracy Straży
Miejskiej w Piasecznie i Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Egzamin przy Szkole Podstawowej w Złotokłosie
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
Jednym ze statutowych zadań
straży miejskiej są działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Piaseczno. Funkcjonariusze straży miejskiej, oprócz działalności edukacyjnej w szkołach
i przedszkolach, są współorganizatorami egzaminu na kartę rowerową. „Miasteczko mobilne”, jakim
dysponują strażnicy, umożliwia
przeprowadzenie egzaminów na
kartę rowerową na terenie szkół
podstawowych. Jest to duże ułatwienie dla uczniów, gdyż kiedyś
egzaminy te odbywały się poza terenem szkoły. „Miasteczko mobilne”

posiada znaki drogowe, sygnalizację
świetlną, maty symulujące drogę
lub skrzyżowanie itp. Wszystkie te
elementy odpowiednio ułożone symulują prawdziwą drogę, na której
młodzież szkolna może bezpiecznie
trenować lub zdawać egzamin na
kartę rowerową.
W maju br. odbyły się egzaminy w następujących szkołach:
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie, ul. Świętojańska;
– Szkoła Podstawowa w Chylicach;
– Szkoła Podstawowa w Złotokłosie.
W czerwcu planowane są kolejne egzaminy na kartę rowerową,

w tym w SP nr 3, Piaseczno/Gołków oraz w SP w Głoskowie, SP
w Jazgarzewie, SP w Zalesiu Górnym. Przed wakacjami do egzaminu na kartę rowerową przystąpi
około 600 uczniów.
– Cieszę się, że możemy
organizować egzaminy na
kartę rowerową w naszych
placówkach. Dziękuję dyrektorom, nauczycielom przygotowującym dzieci do egzaminu, straży miejskiej oraz
policji za współpracę. Mam
nadzieję, że nasze wspólne
działania zwiększą świadomość dzieci jako uczestników
ruchu drogowego, a tym samym wpłyną na poprawę ich
bezpieczeństwa – powiedziała
wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak obecna na
egzaminie przeprowadzonym
29 maja w Złotokłosie.
8 czerwca 2019 roku zapraszamy do Parku Uroczego
w Henrykowie-Uroczu przy
ul. Mokrej 11, gdzie rozłożone
będzie „Miasteczko mobilne”.
Zapraszamy dzieci, uczniów
i rodziców, którzy chcą bezpiecznie potrenować jazdę na

rowerze, doskonalić swoje
umiejętności rowerowe, przy
udziale elementów miasteczka
mobilnego.
Straż Miejska w Piasecznie
prowadzi również bezpłatne
znakowanie rowerów. Wystarczy przyjść do siedziby straży
przy ul. Czajewicza 1a w Piasecznie z dowodem tożsamości
i dowodem zakupu roweru (jeśli
właściciel go posiada). Rower
znakowany jest na dole ramy
lub w miejscu wskazanym
przez osobę zainteresowaną.
Dodatkowo na ramie umieszczana jest naklejka informująca
o dokonaniu oznakowania oraz
wykonywane jest zdjęcie roweru. Właściciel oznakowanego
roweru otrzymuje zaświadczenie potwierdzające dokonanie
oznakowania oraz kartę identyﬁkacyjną, z której informacje
zostają wprowadzone do bazy
danych. Cała procedura zajmuje
kilkanaście minut.
Znakowanie roweru ma zniechęcić złodziei do ich kradzieży,
a w razie jej dokonania – zwiększyć szanse na odzyskanie utraconej własności.

Ewa Molenda-Stroińska Sołtysem Roku
Na sesji Rady Miejskiej 15 maja gratulacje i słowa podziękowania od
władz samorządowych usłyszała sołtys Zalesia Górnego Ewa Molenda-Stroińska, która została laureatką 17. edycji ogólnopolskiego
konkursu „Sołtys Roku” organizowanego przez „Gazetę Sołecką”.
Burmistrz Daniel Putkiewicz,
wręczając pani Ewie grawerowaną tabliczkę i kwiaty, podkreślił
jej wkład pracy w rozwój wsi oraz
realizację wielu ciekawych i nowatorskich projektów, co znalazło

uznanie w oczach jury przyznającego tak znakomity tytuł. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr
Obłoza, obdarowując laureatkę koszem ze słodkościami, zaznaczył,
że dzięki takim wyróżnieniom wi-

dać, że gmina Piaseczno lideruje
na Mazowszu i nie tylko. W odpowiedzi pani sołtys serdecznie podziękowała za docenienie jej pracy
i podkreśliła dobrą współpracę
z wyjątkową Radą Sołecką, która

doradzi, gdy trzeba, czasem „pogoni”, ale umie też pochwalić.
Uroczyste podsumowanie
konkursu „Sołtys Roku 2018” odbędzie się 18 czerwca w Senacie
Rzeczypospolitej Polskiej.

Foto archiwum biblioteki
Podczas uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Warszawie miało miejsce wręczenie Nagrody im.
Kierbedziów dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno za modernizację sieci bibliotecznej.
Fundatorem nagrody są Biblioteka Publiczna m.st.
Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nagroda im. Kierbedziów została ustanowiona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy w 2005 roku na cześć
fundatorów jej zabytkowej siedziby przy ul. Koszykowej
w Warszawie: Eugenii, jej męża Stanisława i ojca Stanisława Kierbedziów. Jest przyznawana współczesnym
„Kierbedziom” – osobom i instytucjom – bibliotekom zasłużonym dla rozwoju bibliotekarstwa na Mazowszu.
21 maja nagrodę odebrał dyrektor biblioteki Łukasz
Krzysztof Załęski w towarzystwie pani wiceburmistrz
Hanny Kułakowskiej-Michalak, która podczas uroczystości
podziękowała za dotychczasową pracę dyrektorowi i całemu zespołowi biblioteki, doceniając tym samym kierunek
i rozwój placówek bibliotecznych w Piasecznie.

Młodzi szachiści nagrodzeni

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
Burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej wyróżnili na sesji 15 maja dwóch zawodników Klubu Sportowego Laura Chylice.
Nasi młodzi szachiści już nie po raz pierwszy zdobyli
cenne laury. Tym razem Patryk Chylewski zajął pierwsze, a Igor Kowalski trzecie miejsce podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów w szachach klasycznych, które rozegrane zostały w dniach 8–16 marca
br. w Szklarskiej Porębie.
Patryk Chylewski – mieszkaniec Zalesia Górnego,
rocznik 2001, wychowanek klubu UKS Szachylice i później Laura Chylice. Mistrz FIDE, wicemistrz Polski do lat
14, mistrz do lat 18, członek drużyny ekstraligowej juniorów (wicemistrzowie Polski w 2017 roku, trzecie
miejsce w 2018) i drużyny pierwszoligowej seniorów
Laury Chylice. Kapitan drużyny, która zdobyła mistrzostwo Polski gimnazjów. Patryk, już w okresie po zdobyciu mistrzostwa Polski, sięgnął po drugą normę na
mistrza międzynarodowego i podniósł ranking Elo do
poziomu 2400. Jest to najwyższy ranking zawodnika
w historii klubu, a Patryk podąża drogą do przyznania
mu tytułu mistrza międzynarodowego. Zawodnik prowadzony jest przez trenera kadry narodowej, arcymistrza Bartosza Soćkę i mistrza krajowego Macieja Nurkiewicza. Kilkukrotnie reprezentował Polskę na arenie
międzynarodowej.
Igor Kowalski – rocznik 2001, drugi rok gra w Laurze
Chylice, wcześniej był zawodnikiem Polonii Warszawa,
mistrz FIDE, zeszłoroczny wicemistrz Polski do lat 18, tegoroczny brązowy medalista, wcześniej brązowy medalista w grupie wiekowej do lat 10, mieszkaniec Piaseczna.

