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Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 16 czerwca

2021 roku o godzinie 9.30. 

Sesja dostępna online, 

porządek obrad na stronie

www.piaseczno.eu.

www.piaseczno.eu

Rozbudowa parku

Zostały przeprowadzone szerokie kon-
sultacje, na podstawie których powstała
koncepcja dla nowej części parku miej-
skiego w Piasecznie.                            str. 4

Wjazd do miasta od strony Góry Kalwarii
wreszcie ma reprezentacyjną jakość 
i zapewnia bezpieczeństwo.             str. 2

Ulica Księcia Janusza 
I Starego gotowa

MUKS z awansem

Drużyna MUKS Piaseczno zajęła drugie
miejsce w finałowym turnieju III ligi 
i uzyskała awans do II ligi. str. 7

Kino plenerowe

Znamy filmy i terminy pokazów. str. 8

W weekend 18–20 czerwca na
skwerze Kisiela w Piasecznie
będzie można spróbować kil-
kunastu kuchni świata. Zapla-
nowano również dmuchańce
oraz kino plenerowe.      *str. 3

Zlot Food TruckówBudżet Obywatelski
W związku z uchyleniem uchwały
przez Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie
harmonogram tegorocznej edycji
przesunie się w czasie. *str. 2

Decyzja o sposobie zagospodaro-

wania głównej arterii miasta nie

była łatwa. Samorząd szukał roz-

wiązania, które zaspokoi potrzeby

rowerzystów, pieszych, kierowców

oraz przedsiębiorców prowadzą-

cych działalność przy ulicach Pu-

ławskiej i Kościuszki. W ubiegłym

roku gmina Piaseczno przygoto-

wała dwa warianty zagospodaro-

wania głównej ulicy Piaseczna 

i poddała je szerokim konsultacjom

z radnymi oraz mieszkańcami.

Warto pamiętać, że główna ulica

handlowa naszego miasta w no-

wym układzie będzie służyła nam

przez następne dekady. Chcieliśmy

stworzyć przestrzeń funkcjonalną

i przyjazną mieszkańcom. Mimo

najlepszych intencji inicjatorów

projektu nie wszystkie interesy

dało się pogodzić, wykorzystując

dostępną przestrzeń pasa drogo-

wego i obowiązujące przepisy.

Kompromisowe rozwiązania
Ostateczny projekt, którego re-

alizacja niebawem się rozpocznie,

jest pewnym kompromisem. Przy

okazji przebudowy drogi – w zakre-

sie jezdni, chodników, ścieżek rowe-

rowych i parkingów – samorząd za-

dbał również o stworzenie funkcjo-

nalnej przestrzeni publicznej, która

ma ułatwić mieszkańcom dotarcie

do zlokalizowanych przy głównej

ulicy sklepów i lokali usługowych

oraz zachęcić do spacerów. W zmo-

dernizowanej przestrzeni pojawi się

więcej zieleni oraz elementy małej

architektury.

– Więcej przestrzeni to również

możliwość wykorzystania jej do roz-

szerzenia prowadzonej działalności

gospodarczej. Gmina tworząc atrak-

cyjną ofertę usług publicznych, do-

datkowo zachęci naszych mieszkań-

ców do spędzania wraz z rodziną

czasu w centrum miasta – mówi

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Daniel Putkiewicz.

Najwięcej kontrowersji wzbu-

dziła kwestia koniecznego zmniej-

szenia liczby obecnie dostępnych

miejsc parkingowych, w związku

z zakresem przebudowy. Zrekom-

pensujemy to rozszerzeniem strefy

płatnego parkowania, której wpro-

wadzenie znakomicie poprawiło

dostępność miejsc parkingowych

na ul. Kościuszki. O rozszerzenie

strefy wnioskowali sami przedsię-

biorcy prowadzący działalność

wzdłuż ul. Puławskiej. Bezpłatne

miejsca będą nadal dostępne na uli-

cach poza strefą płatnego parkowa-

nia. Między innymi na ulicach Mły-

narskiej czy Królewskich Lip.

Przebudowa w wakacje
– Przebudowa rozpoczyna się 

w czerwcu 2021 r. Zależało nam na

tym, by większość prac była prowa-

dzona w okresie wakacyjnym, tak

by związane z nimi uciążliwości były

jak najmniej odczuwalne dla miesz-

kańców – mówi II zastępca burmi-

strza Robert Widz. Przez większość

czasu przejezdność ul. Puławską bę-

dzie utrzymana.

Zadanie zostało podzielone na

dwa etapy. W pierwszym powstanie

pas rowerowy na odcinku od ul. Ku-

socińskiego do skrzyżowania z uli-

cami Szkolną i Młynarską. Drugi

etap jest bardziej skomplikowany 

i obejmuje szerszy zakres prac.

Oprócz wykonania pasa rowero-

wego na jezdni wykonawca przebu-

duje też całą wschodnią stronę ulicy.

W tym miejscu powstanie szeroki

chodnik z wydzieloną ścieżką rowe-

rową. Ruch pieszych i rowerzystów

będzie oddzielony pasem zieleni.

Przy ul. Puławskiej pojawią się też

nowe drzewa, a na spacerowiczów

będą czekały estetyczne ławki.

Cała inwestycja ma się zakoń-

czyć w sierpniu. Projekt jest elemen-

tem budowy nowej infrastruktury

rowerowej dla mieszkańców, która

powstaje przy wynoszącym 6 mln

zł dofinansowaniu w ramach Zinte-

growanych Inwestycji Terytorial-

nych. Przebudowa ul. Puławskiej bę-

dzie kosztowała około 3 mln zł. 

O kolejnych etapach prac i związa-

nych z nimi utrudnieniach gmina

będzie informować na bieżąco.

Harmonogram
I etap – odcinek Okulickiego – War-

szawska 7.06. – 21.06.2021 - 2 tygodnie

II etap – odcinek Szkolna – Chylicz-

kowska (strona zachodnia) 21.06. –

5.07.2021 – 2 tygodnie

III etap – odcinek Szkolna – Chylicz-

kowska (strona wschodnia) 5.07. –

26.07.2021 – 3 tygodnie

IV etap – całkowite zamknięcie ul.

Puławskiej od ul. Szkolnej do ul. Chy-

liczkowskiej, wraz ze skrzyżowa-

niem Szkolna – Młynarska – Puław-

ska 26.07. – 16.08.2021 – 3 tygodnie

Miasto przyjazne dla 

pieszych i rowerzystów
Rozpoczynają się prace przy przebudowie ul. Puławskiej w Piasecznie. Po wakacjach miesz-

kańcy będą mogli korzystać z nowej infrastruktury dla rowerzystów i pieszych.

Wizualizacja ścieżki rowerowej przy ulicy Puławskiej - widok na skrzyżowanie ul. Puławskiej z ul. Kusocińskiego
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Elegancka arteria

Pod koniec maja zakończyła się

przebudowa ul. Księcia Janusza I

Starego, czyli fragmentu drogi wo-

jewódzkiej nr 722. Na odcinku od

ronda „Solidarności” do wysokości

ul. Przedwiośnia wykonane zo-

stały nowa jezdnia, chodniki oraz

skrzyżowania z drogami poprzecz-

nymi. Powstało też rondo na

skrzyżowaniu z ul. Przedwiośnia 

i ul. 1 Maja, a także wyczekiwana

ścieżka rowerowa i nowe chodniki.

W ramach inwestycji wykonane

zostały również miejsca postojowe

dla samochodów, zatoczki autobu-

sowe oraz nowe oświetlenie.

– Ulica ta jest jednym z głów-

nych wjazdów do miasta od

strony południowej, dlatego zasłu-

giwała na kompleksowe rozwią-

zanie – mówi burmistrz Daniel

Putkiewicz. – Dzięki odpowiedniej

szerokości pasa drogowego na

tym odcinku byliśmy w stanie

stworzyć atrakcyjną aleję z ziele-

nią i ścieżką rowerową – dodaje

burmistrz.

Koszt całej inwestycji wyniósł

6,35 mln zł, z czego ponad 5 mln

zł to środki własne gminy, a po-

została kwota pochodzi z dotacji

od województwa mazowieckiego.

Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj z jego pomocy!

Nie jesteś jeszcze w gronie osób

spisanych w Narodowym Spisie

Powszechnym Ludności i Miesz-

kań 2021? W takim razie możesz

spodziewać się telefonu od rach-

mistrza. Nie ignoruj tego połą-

czenia i nie odmawiaj pod byle

pretekstem. Rachmistrz jest dla

Ciebie wsparciem i naprawdę

warto skorzystać z jego pomocy.

Dlaczego nie warto odma-
wiać rachmistrzowi?

Rachmistrz nie jest akwizy-

torem i nie chce nam niczego

sprzedać. Jedynym celem jego

pracy jest pomoc mieszkańcom

w wypełnieniu obowiązku spi-

sowego. Dlatego warto go wy-

słuchać i dowiedzieć się, w jaki

sposób chce nas wesprzeć.

Spis ze wsparciem rachmi-

strza jest o tyle łatwiejszy, że to

rachmistrz prowadzi nas po ca-

łym formularzu spisowym. Jeśli

mamy jakieś wątpliwości co do

treści pytań, możemy od razu po-

prosić rachmistrza o wyjaśnienie.

Pomoc rachmistrza jest przy-

datna w przypadku osób, które

nie czują się zbyt pewnie, używa-

jąc komputera i Internetu – albo

w ogóle nie miały styczności z cy-

frowym światem. Formularz spi-

sowy jest bowiem dostępny wy-

łącznie przez Internet – jeśli nie

umiemy się spisać samodzielnie,

należy bezwzględnie skorzystać

z pomocy rachmistrza.

Ze wsparcia rachmistrza po-

winny też skorzystać osoby nie-

dysponujące nadmiarem wol-

nego czasu. Z dotychczasowych

doświadczeń wynika, że po-

śpiech i niedokładne czytanie

treści pytań na formularzu 

spisowym są najczęstszą przy-

czyną pomyłek popełnianych

przez mieszkańców przy jego

wypełnianiu. W praktyce skut-

kuje to dodatkowymi telefonami

na infolinię spisową i próbą po-

prawy błędnych zapisów za po-

średnictwem konsultanta.

Przeszkolony rachmistrz

przeprowadzi nas bezpiecznie

przez pytania spisowe, prze-

czyta je dokładnie wraz z odpo-

wiedziami, wyjaśni wątpliwości

i zaznaczy za nas odpowiedzi.

Uzyskanych informacji nie prze-

każe nikomu – przed przystą-

pieniem do pracy podpisuje bo-

wiem specjalne przyrzeczenie

o zachowaniu ich w tajemnicy.

Ma przy tym świadomość, że

za złamanie przysięgi grozi kara

więzienia do lat 3.

Co więcej, odbierając tele-

fon od rachmistrza i spisując się 

z jego pomocą, nie ponosimy

kosztu rozmowy. Możemy za-

tem bez pośpiechu wypełnić

formularz i zapytać rachmistrza

o wszystko, z czym mamy pro-

blem.

Jak sprawdzić, czy to
prawdziwy rachmistrz?

Warto pamiętać o zachowa-

niu ostrożności i sprawdzeniu

tożsamości osoby, która do nas

telefonuje. Rachmistrzowie spi-

sowi będą dzwonić z dwóch nu-

merów: 22 828 88 88 i 22 279 99

99. Jeśli na wyświetlaczu telefonu

pojawi się któryś z tych numerów,

oznacza to, że dzwoni rachmistrz

i warto odebrać połączenie.

Jeśli jednak nadal mamy wąt-

pliwości, możemy zweryfikować

tożsamość rachmistrza, dzwoniąc

na infolinię pod numer 22 279 99

99 lub korzystając z aplikacji

„Sprawdź tożsamość rachmistrza”

na stronie spis.gov.pl. Potrzebna

jest tylko znajomość imienia, na-

zwiska i numeru identyfikacyj-

nego rachmistrza. Mamy też

prawo poprosić rachmistrza o po-

danie jednej z pięciu ostatnich cyfr

naszego numeru PESEL – praw-

dziwy rachmistrz ma dostęp do

tej informacji i będzie umiał odpo-

wiedzieć prawidłowo.

Rachmistrz nie zapyta o za-

robki, oszczędności, cenne przed-

mioty w domu, numer konta,

numer dowodu osobistego, PIN

do karty czy dane logowania do

bankowości internetowej – takie

pytania mogą wskazywać na

próbę wyłudzenia danych. 

W przypadku wątpliwości co do

wiarygodności i rzetelności rach-

mistrza spisowego, należy to

zgłosić na infolinię spisową lub

do Gminnego Biura Spisowego.

Nie czekaj do września,
bo będzie trudniej!

Część osób odmawia rachmi-

strzom, tłumacząc, że w tej chwili

nie ma czasu, a spis trwa do końca

września i można z tym poczekać.

To prawda, ale niekoniecznie wyj-

dziemy na tym dobrze. We wrze-

śniu może się bowiem okazać,

że osób, które zostawiły sobie

spis na ostatnią chwilę, jest tak

dużo, że dostępność rachmi-

strzów będzie ograniczona. Będzie

wprawdzie funkcjonować samo-

spis internetowy, ale w tej opcji

nie możemy liczyć na wsparcie

rachmistrza i wątpliwości bę-

dziemy musieli sobie wyjaśnić

sami. Dlatego warto odebrać te-

lefon od rachmistrza.

Wjazd do miasta od strony Góry Kalwarii wreszcie ma reprezentacyjną jakość

i zapewnia właściwe bezpieczeństwo.

W związku z uchyleniem przez Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie uchwały w sprawie prze-
prowadzenia na terenie miasta Piaseczna konsultacji spo-
łecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego, konieczna
będzie zmiana przewidzianego harmonogramu.

Unieważnienie uchwały oznacza, że piąta edycja Budżetu
Obywatelskiego nie mogła rozpocząć się na początku
czerwca. – Co roku regulamin Budżetu Obywatelskiego jest
uchwalany przez Radę Miejską, a następnie weryfikowany
przez RIO – mówi Łukasz Wyleziński, dyrektor Biura Promocji
i Kultury. – W zeszłym roku instytucja nadzorcza podlegająca
pod MSWiA nie miała uwag do naszego regulaminu, a tego-
roczny praktycznie nie różnił się od poprzedniego, dlatego
byliśmy zaskoczeni tym rozstrzygnięciem – wyjaśnia.

– Czekamy na pisemne uzasadnienie decyzji RIO, wtedy
dopiero będziemy mogli dokonać stosownych zmian w pro-
jekcie uchwały i poddać ją pod głosowanie radnych. To nie-
stety oznacza, że skróci nam się czas na przeprowadzenie
całego procesu konsultacyjnego oraz głosowania, ale do-
łożymy starań, aby także w tym roku mieszkańcy mogli
zgłaszać swoje pomysły do budżetu gminy – mówi Agata
Pośniak, koordynatorka Budżetu Obywatelskiego.

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
Trwa przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku
Starej Plebanii, który będzie siedzibą nowego Muzeum
Piaseczna. Na tę inwestycję gmina Piaseczno otrzymała
właśnie 1 mln zł dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdra-
żania Programów Unijnych.

Wartość całej inwestycji to ponad 3,6 mln zł. Na obec-
nym etapie wykonywane są prace związane z naprawą
cieknących izolacji ścian fundamentowych, budową ganku
oraz schodów zewnętrznych. Wkrótce wykańczany będzie
dach, wykonane zostaną rynny i rury spustowe wraz z ob-
róbkami blacharskimi. Rozpocznie się też montaż ze-
wnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz zostanie wy-
konana kanalizacja deszczowa.

Kolejnym etapem będzie wykończenie budynku od ze-
wnątrz, wraz z otaczającym go terenem, potrzebne jest
jednak uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowę
– wtedy będzie można ogłosić przetarg na te prace.

Milion dla muzeum

Przesunięcie harmonogramu
Budżetu Obywatelskiego

Rachmistrz spisowy to nie akwizytor, natrętny sprzedawca czy wyłudzacz da-

nych. Kiedy do Ciebie dzwoni, robi to, żeby Ci pomóc wypełnić obowiązek spi-

sowy! Dlatego gdy zobaczysz, że dzwoni ktoś z numeru 22 828 88 88, odbierz

telefon od rachmistrza, wysłuchaj go i od razu spisz się, korzystając z jego po-

mocy! Oszczędzisz na czasie i rachunku telefonicznym.

Rondo na wyremontowanej ulicy                   Foto Łukasz Wyleziński Przebudowana ul. Księcia Janusza I Starego         Foto Ł. Wyleziński

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
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Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
W związku z zakończeniem robót drogowych ZTM War-
szawa, w porozumieniu z gminą Piaseczno, wprowadził
zmiany w trasach autobusów transportu zbiorowego.

Wybudowana pętla w ul. Jana Pawła II pozwoliła na
wjazd 710 z Chylic ul. Chyliczkowską i ul. Jana Pawła II do
pętli zlokalizowanej tuż za ul. Żytnią, przy targowisku. Au-
tobusy 724 również wjeżdżają teraz do miasta ul. Chylicz-
kowską i dalej ul. Wojska Polskiego do krańca w ul. Ger-
bera.

Zakończenie przebudowy ul. Księcia Janusza I Starego
spowodowało zmiany również dla linii L23, L24 i L25. Auto-
busy wjeżdżają do Piaseczna tą drogą i dalej jadą obok
dworca PKP i ul. Dworcową do ul. Jana Pawła II, i dalej
do krańca ul. Zgody.

Nowe trasy wyeliminowały dotychczasowe objazdy, 
a tym samym uprościły i przyspieszyły dojazd do najważ-
niejszych punktów miasta.

Zmianie uległy też rozkłady jazdy, które przed zapla-
nowaną podróżą prosimy zweryfikować na stronie inter-
netowej www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy.

Autobus 710 na
pętlę „Targowisko”

Zgłoszenia 24h

System dyspozytorski, który

dysponuje różnymi kanałami

kontaktu, ma ułatwić przepływ

informacji pomiędzy mieszkań-

cami a urzędem. Zakres zgła-

szanych spraw jest szeroki, od

informacji o awariach, aktach

wandalizmu, uszkodzeniach

miejskiej infrastruktury, po su-

gestie dotyczące usprawnień 

w różnych dziedzinach. Uwagi

można zgłaszać np. poprzez 

internetową aplikację Mobile

Alert, a od niedawna także po-

przez całodobową infolinię.

Dyspozytor ma też dostęp

do systemu monitoringu czy

sieci gminnych czujników oraz

wszelkich rejestrów gminnej in-

frastruktury, baz danych, map,

koncepcji i opracowań – dzięki

czemu może szybko zlokalizo-

wać zgłoszenie, odpowiedzieć

na podstawowe pytania miesz-

kańców i szybko przekazać te-

mat do odpowiednich służb czy

wydziału merytorycznego.

Aby każdy mieszkaniec

mógł sprawdzić, jaki bieg nadano

jego zgłoszeniu, uruchomiony

został serwis: piaseczno.eu/wy-

szukiwanie-zgloszen-oncall,

gdzie można śledzić status zgło-

szonej sprawy i jej losy.

Otwarte w listopadzie zeszłego roku gminne centrum dyspozytorskie urucho-

miło całodobową infolinię pod numerem 22 701 75 01.

Strona do sprawdzania statusu zgłoszenia: www.piaseczno.eu/wyszukiwanie-zgloszen-oncall

Archiwum Województwa

Mazowieckiego w Piasecznie

Nie tylko przechowywanie
W dwóch budynkach o łącz-

nej powierzchni ok. 10 tys. mkw.

zlokalizowane będą Archiwum

Województwa Mazowieckiego

oraz siedziba piaseczyńskiej dele-

gatury Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Mazowieckiego.

Archiwum pomieści dokumenty

archiwalne nie tylko Urzędu Mar-

szałkowskiego, ale również szpitali,

instytucji kultury oraz innych jed-

nostek podległych samorządowi

województwa, które nie posiadają

miejsca do przechowywania do-

kumentacji lub wynajmują po-

wierzchnie magazynowe do archi-

wizacji dokumentów. Dodatkowo

w tym samym miejscu Mazo-

wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

wybuduje obwód drogowy – bu-

dynek administracyjno-socjalny,

magazyny m.in. soli oraz garaż.

Na zalety takiego rozwiązania

wskazuje marszałek Adam Stru-

zik. – Stworzenie nowoczesnych

powierzchni archiwizacji to nie

tylko więcej miejsca do przecho-

wywania, ale także możliwość za-

stosowania nowoczesnych roz-

wiązań zabezpieczających doku-

mentację – podkreśla marszałek.

– Z kolei inwestycja, która będzie

realizowana przez Mazowiecki Za-

rząd Dróg Wojewódzkich, ułatwi

pracę służbom drogowym, dzięki

czemu poprawi się też bezpie-

czeństwo na drogach.

Jak dodaje wicemarszałek

Wiesław Raboszuk, utworzenie

jednego wspólnego archiwum

odciąży jednostki podległe 

samorządowi województwa. 

– Szpitale czy instytucje kultury

będą mogły powierzchnie, wy-

korzystywane do tej pory na 

archiwum, przeznaczyć na inne

cele związane z ich działalnością

– zaznacza wicemarszałek.

Duże znaczenie inwestycji

dla urzędu i wojewódzkich jed-

nostek organizacyjnych podkre-

śla sekretarz województwa Wal-

demar Kuliński. – Dotychczas

nasze instytucje organizowały

archiwum we własnym za-

kresie. Dziś chcemy stworzyć

nową instytucję, czyli Archi-

wum Województwa Mazowiec-

kiego. Wiążą się z tym pro-

fesjonalna obsługa oraz pro-

fesjonalne przechowywanie

dokumentów – dodaje dyrektor

urzędu.

Wspólnie z Piasecznem
Przewodniczący sejmiko-

wej Komisji Polityki Społecznej

i Prorodzinnej i wiceprzewodni-

czący Komisji Rolnictwa i Tere-

nów Wiejskich Piotr Kandyba

wyjaśnia, że inwestycja jest 

wyrazem dobrej współpracy

gminy Piaseczno i Urzędu Mar-

szałkowskiego. – Od lat samo-

rząd województwa mazowiec-

kiego współfinansuje wiele

inwestycji na terenie Piaseczna

i okolic. A archiwum przyczyni

się do zmniejszenia bezrobocia

oraz rozwoju gminy – podkreśla

radny.

W ramach porozumienia

gmina Piaseczno zrealizuje

przebudowę ul. Elektronicznej

wraz z zabezpieczeniem towa-

rzyszącej infrastruktury tech-

nicznej oraz opracuje doku-

mentację projektową na po-

trzeby rozbudowy ul. Oporni-

kowej, która ma stanowić

drugą, alternatywną drogę

dojazdową do nieruchomości.

W zamian za to samorząd 

województwa mazowieckiego 

w budynku archiwum zare-

zerwuje dla gminy Piaseczno

do ok. 300 m.b. powierzchni do

przechowywania dokumentacji

zakończonych spraw. 

Na budowę archiwum sa-

morząd Mazowsza zarezerwo-

wał ponad 43 mln zł. Podpisana

została umowa na dokumenta-

cję projektową, a realizacja in-

westycji może potrwać ok. 3 lat.

Przy ul. Elektronicznej w Piasecznie zostanie wybudowana siedziba dla Archi-

wum Województwa Mazowieckiego, do której zostanie przeniesiona również

delegatura Urzędu Marszałkowskiego. Porozumienie w tej sprawie podpisali

marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz burmistrz

Piaseczna Daniel Putkiewicz. Na realizację inwestycji w budżecie samorządu

Mazowsza zarezerwowano ponad 43 mln zł.

Foto Biuro Prasowe UMWM mazovia.pl

W weekend 18–20 czerwca br. na skwerze Kisiela w Pia-
secznie będzie można spróbować kilkunastu kuchni
świata podczas corocznego Zlotu Food Trucków.

Impreza, która każdego roku bije rekordy popular-
ności, rozpocznie się w piątek o godz. 11.00, a zakończy
w niedzielę o 20.00. Atrakcjami dodatkowymi zlokali-
zowanymi na parkingu przy ul. Zgody mają być w piątek
i sobotę o godz. 21.00 kino plenerowe, a w sobotę i nie-
dzielę strefa dmuchańców dla najmłodszych.

Organizatorzy potwierdzili obecność food trucków:
Burger Byku – burgery klasyczne i wege, Pan burger, Pan
fryta – frytki belgijskie, Viva Mexico – tex-mex, quesadilla,
burito, Momo Smak – tajski pad thai, Wok and walk – azja-
tycki chow mein, Azje zjem – bułeczki BAO, pierożki na pa-
rze, E.dogs – hot dogi, Smoke BBQ – kanapki z szarpanymi
żeberkami i szarpaną wołowiną, Lodorolki – lody tajskie,
Meat Pastrami, Panzerotti, Pulled Truck – szarpana wie-
przowina, Sweet donuts – małe pączki z kolorowymi po-
sypkami, Czarros – hiszpańskie churrosy, Le mini – lemo-
niada molekularna, a dla dorosłych także piwo.

Dodatkowym elementem wydarzenia jest promowanie
proekologicznych postaw. – Chcemy zachęcać mieszkań-
ców do redukcji odpadów, dlatego prosimy o przyniesienie
własnych kubków na kawę czy wielorazowych sztućców –
zachęca organizatorka Magdalena Król.

Impreza odbędzie się w reżimie sanitarnym, stoliki
ustawione będą w odpowiedniej odległości od siebie, a na
miejscu będzie dostępny płyn do dezynfekcji. Prosimy pa-
miętać, żeby zachować odstęp, stojąc w kolejce czy idąc
do stolika. Nie może Cię zabraknąć!

Zlot Food Trucków
powraca
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Konsultacje z mieszkańcami

przebiegały dwuetapowo, po

pierwszym etapie realizująca

zadanie na zlecenie Urzędu

Miasta i Gminy firma Kształ-

townia przedstawiła dwa wa-

rianty zagospodarowania prze-

strzeni, z których wybrany

został jeden, uzupełniony o do-

datkowe uwagi mieszkańców

oraz pracowników urzędu mia-

sta. Sama realizacja uzależ-

niona jest jednak od pozyska-

nia przez gminę tego terenu,

który jest obecnie w rękach po-

wiatu. Ta procedura trwa. Ko-

nieczne jest wykonanie decyzji

podziałowych oraz podjęcie

stosownych uchwał przez 

starostwo powiatowe. Z kolei

gmina Piaseczno musi zabez-

pieczyć w budżecie odpowied-

nie środki na ten cel.

Kontekst przestrzenny
Teren objęty opracowa-

niem znajduje się na tyłach

Parku im. Książąt Mazowiec-

kich, pomiędzy zabytkowymi

budynkami parkowymi, zmo-

dernizowanym stawem oraz

kanałem Perełki a ul. Armii Kra-

jowej, czyli obwodnicą miasta.

W obszarze opracowania wy-

różnić można główną strefę,

której koncepcja ma charakter

realizacyjny, oraz dwie strefy,

gdzie koncepcja ma charakter

studialny. W jednej z tych stref

znajdują się bowiem zabytkowe

budynki, które obecnie są za-

mieszkałe, a mają zostać pod-

dane rewitalizacji pod kątem

funkcji publicznych, kulturalno-

-oświatowych. W drugiej strefie

zarezerwowany został nato-

miast teren pod budowę zbior-

nika retencyjnego dla planowa-

nej przebudowy drogi krajowej

nr 79. Integralnym elementem

nowej części parku będzie też

ciąg pieszo-jezdny łączący ul.

Chyliczkowską z ul. Orzeszko-

wej.

Układ funkcjonalny 
i kompozycja

Kompozycja nowego ob-

szaru stanowi rozwinięcie

układu starej części parku. Spój-

ność zostanie osiągnięta po-

przez naturalne przedłużenie

istniejących alei parkowych, za-

chowanie podobnej wielkości

wnętrz parkowych, kolorystyki

nawierzchni i nawiązań w małej

architekturze czy oświetleniu.

Ze względu na planowany rekre-

acyjny charakter tej części parku

celowo zmienione zostaną de-

tale, które będą pozbawione ele-

mentów historyzujących, jak

zdobienia ławek i latarni.

Układ komunikacyjny
Istotnym elementem kon-

cepcji pod względem komuni-

kacyjnym jest silniejsze powią-

zanie parku z terenami leżącymi

po południowej stronie Perełki.

W tym celu wprowadzono dwie

nowe kładki przez kanałek.

Układ komunikacyjny podkreśla

najważniejsze kierunki wystę-

pujące w parku, jak np. przedłu-

żenie bulwaru ciągnącego się

wzdłuż kanałku. Planowana

droga, która będzie ciągiem pie-

szo-rowerowym z dopuszcze-

niem ruchu kołowego wyłącz-

nie dla służb miejskich, może

być też bezpieczną strefą dla rol-

karzy, a także służyć do lokaliza-

cji food trucków czy organizacji

kiermaszów okolicznościowych.

Wybieg dla psów
To bardzo istotny element

nowej część parku, o który po-

stulowało wielu mieszkańców.

Planuje się, że będzie to ogro-

dzony teren o powierzchni

około 1 600 mkw. z lokalizacją

elementów do zabaw i ćwiczeń

dla czworonogów. Jak się oka-

zało w toku konsultacji, jest to

najtrudniejszy temat związany

z organizacją nowej przestrzeni

parkowej. Pierwszy wariant 

w bliskiej odległości od ul. Prusa

spotkał się ze zdecydowanym

protestem okolicznych miesz-

kańców. Rozważane są jeszcze

dwie inne lokalizacje, ale tu

również potrzebna jest zgoda

bądź starostwa powiatowego,

bądź GDDKiA, co może okazać się

trudne. W grę wchodzi też ewen-

tualnie rezygnacja z innej funkcji

parkowej, która została wskazana

w konsultacjach, na rzecz wy-

biegu dla psów. Decyzje w tej kwe-

stii nie zostały jeszcze podjęte.

Strefy przyrodnicze
Koncepcja parku przewi-

duje utworzenie stref, w któ-

rych ingerencja projektowa 

będzie minimalna. Strefa przy-

rodniczo-spacerowa będzie

utworzona m.in. po obu stro-

nach wejścia do parku od

strony ul. Prusa. Planowane są

tu łąki kwietne oraz duża ilość

drzew owocowych i miododaj-

nych. Ławki będą zlokalizo-

wane wyłącznie wzdłuż ka-

nałku. Planowane są natomiast

naturalne elementy drew-

niane, głazy, pieńki, tablice

edukacyjne, a także montaż

karmników oraz domków dla 

owadów czy budek lęgowych. 

W strefie tej ma też być zloka-

lizowana siłownia zewnętrzna.

Druga strefa przyrodnicza

zaplanowana jest przy projekto-

wanym zbiorniku retencyjnym

dla DK 79, zaś trzecia w sąsiedz-

twie zabytkowych budynków.

Ogrody społeczne
Organizacja ogrodów spo-

łecznych we wspólnej prze-

strzeni o charakterze działko-

wym ma pozwolić na integrację

mieszkańców oraz umożliwić

edukację przyrodniczą. Miejsce

na to przewidziane jest po za-

chodniej stronie w pobliżu

szkoły o kierunkach ogrodni-

czych i krajobrazowych, która

byłaby włączona w ten projekt.

Planowane jest zachowanie

obecnych drzew owocowych, 

a także lokalizacja domku ogro-

dowego, z toaletami i salką

warsztatową oraz altany ze sto-

łami.

Górka saneczkowa 
z placem zabaw

Na wschodniej polanie za-

proponowano górkę sanecz-

kową zintegrowaną z placem

zabaw dla dzieci. Latem górka

może służyć do zjazdów rowe-

rowych, biegania czy opalania.

Od strony placu zabaw zapro-

jektowano wejście na górkę

przez tunele linowe oraz zjazd

długim ślizgiem. Będzie też

można wejść na górkę scho-

dami. Plac zabaw zaprojekto-

wano z myślą o starszych dzie-

ciach, czemu mają odpowiadać

planowane urządzenia. Plac dla

młodszych dzieci znajduje się

już w starej części parku. Zapro-

ponowany jest też mały wodny

plac zabaw.

Minitężnia i strefa spotkań
Przy wejściu do parku od

strony ul. Orzeszkowej ma się

znajdować tężnia solankowa.

Plac ma być połączony ze strefą

stolików parkowych. W tym

miejscu jest też zaplanowana

toaleta oraz przedpole z możli-

wością zaparkowania roweru,

gdyż miejsce to jest znacznie

oddalone od centrum miasta.

Całość przestrzeni zostanie oto-

czona nasadzeniami krzewów

ozdobnych i kwitnących drzew.

Wokół tężni zostaną posta-

wione liczne ławki, a kamienna

nawierzchnia ma być odporna

na działanie soli.

Polana parkowa ze sceną
oraz ogród różany

Centrum parku ma stano-

wić rozłożysta polana z domi-

nującym dębem im. Cecylii

Plater-Zyberkówny. W tej oko-

licy będzie można wygodnie

biegać czy jeździć na rolkach,

a w przestrzeń polany wple-

ciono nieformalną scenę par-

kową, która będzie miała formę

kilkupoziomowego drewnia-

nego owalu i umożliwi organi-

zację małych koncertów czy

przedstawień w otoczeniu cie-

kawej parkowej scenerii.

W strefie południowo-za-

chodniej w rejonie wejścia od

ul. Prusa projektuje się Ogród

Różany im. Cecylii Plater. Będzie

to cicha, pachnąca zielenią

strefa z pergolą z bujanymi ław-

kami oraz stolikami do rozmów

i gier.

Kompozycja roślinna
Projektowana przestrzeń

będzie posiadać kilka typów

układu zieleni wysokiej, niskiej

oraz muraw. Planowane są

różne gatunki drzew i krzewów

w zależności od strefy. Będą

m.in. szpalery lip, sosny, drzewa

owocowe oraz gatunki rzadkie,

jak magnolia japońska, tulipano-

wiec czy dąb błotny. W strefie za-

bytkowej zostaną wprowadzone

klasyczne krzewy, hortensje,

róże, cisy. Będą też wielogatun-

kowe zagajniki i wspomniane

wcześniej łąki kwietne.

Aspekty ekologiczne
W koncepcji dla nowej czę-

ści parku przewidziano szereg

rozwiązań proekologicznych.

Ścieżki będą wykonane z na-

wierzchni o maksymalnym

stopniu wodoprzepuszczalno-

ści. Zadbano o dobór roślinności

miododajnej. Wycinka drzew

będzie ograniczona do mini-

mum, za to pojawią się nowe

nasadzenia. Łąki kwietne będą

nasadzane rodzimymi gatun-

kami. Pojawią się schronienia

dla ptaków i owadów. Wprowa-

dzona zostanie mała retencja

wód opadowych.

Więcej informacji na stronie:

konsultacjepark.piaseczno.eu.

Gmina Piaseczno chce przyłączyć do parku miejskiego nieza-

gospodarowany dotąd teren o powierzchni czterech hektarów.

W tej sprawie z mieszkańcami zostały przeprowadzone szero-

kie konsultacje, na podstawie których powstała koncepcja

urbanistyczno-architektoniczna tego obszaru.

Koncepcja dla nowej części parku

Plac zabaw - widok z lotu ptaka
Wizualizacja pracowni architektury krajobrazu Ksztaltownia.pl

Ogród Różany im. Cecylii Plater
Wizualizacja pracowni architektury krajobrazu Ksztaltownia.pl

Teren objęty opracowaniem
Wizualizacja pracowni architektury krajobrazu Ksztaltownia.pl
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Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
Na historycznym ratuszu oraz na budynku urzędu miasta
obok flagi narodowej zawisła także flaga Mazowsza.

Czerwona flaga z orłem nawiązująca do herbów książąt
mazowieckich jest symbolem bogatej historii i tradycji Ma-
zowsza. Ma być też symbolem jedności łączącej i integru-
jącej mieszkańców naszej małej ojczyzny, jaką jest region
mazowiecki. - Mazowsze to największy i od lat najszybciej
rozwijający się region w Polsce. Województwo wielu szans
i możliwości. Mamy więc z czego być dumni – mówi mar-
szałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

- Piaseczno leży w samym sercu Mazowsza, z którym
historia naszego miasta jest nierozerwalnie związana.
Prawa miejskie Piaseczno otrzymało w 1429 roku właśnie
z rąk księcia mazowieckiego Janusza I Starego – pod-
kreśla burmistrz Daniel Putkiewicz.

Obecny wzór flagi Mazowsza zatwierdzony został
w 2006 roku.

Flaga MazowszaWiosenne nasadzenia

W ramach nowych nasadzeń

uzupełniających, w zamian za

usunięte drzewa, na wiosnę

Urząd Miasta posadził 118 drzew

(lipy, klony, głogi, jabłonie

ozdobne, graby) na terenie

gminy Piaseczno oraz 105

drzew z gatunku lipa drobno-

listna „Rancho” o obwodzie pni

14–16 cm, głównie wzdłuż cią-

gów komunikacyjnych m.in.

ulic: Wojska Polskiego, Szkolnej

i Sikorskiego. – Staramy się do-

bierać odpowiednie gatunki do

danej lokalizacji. Chcemy też,

żeby nowe nasadzenia były ro-

dzimymi i miododajnymi ga-

tunkami – mówi Monika Szkuta

z Wydziału Utrzymania Tere-

nów Publicznych.

Kaczkomat w parku

Kaczkomat to urządzenie me-

chaniczne dozujące karmę lu-

zem. Po ustalonej liczbie porcji

przestaje ją wydawać do na-

stępnej godziny lub doby. Takie

rozwiązanie racjonalnie dozuje

karmę dla istniejącej w otocze-

niu populacji kaczek oraz zapo-

biega szybkiemu jej zużyciu.

Ustalone zostało dozowanie do

15 porcji na godzinę. Urządzenie

ma wydawać karmę za darmo,

w godz. 10.00–18.00. Wystarczy

przekręcić pokrętło o 360 stopni

i otrzyma się karmę.

Co zawiera pokarm?
Kaczki powinno się karmić

odpowiednim pokarmem dla

ptactwa wodnego. Podstawową

zasadą jest to, że pokarm nie

może zawierać soli, której

kaczki nie trawią i która jest dla

nich wręcz zabójcza. Dlatego

szkodliwe jest karmienie kaczek

pieczywem, co niestety często

praktykują nieświadomi dokar-

miacze ptaków.

– Pokarm, który wsypujemy

do automatu, jest specjalnie do-

braną mieszanką zbóż i witamin

w postaci granulatu. W jego

skład wchodzą między innymi:

pszenica, kukurydza, pszenżyto,

śruta sojowa, śruta rzepakowa,

otręby pszenne oraz dodatki

w postaci witamin A, E, D3 i że-

laza – wyjaśnia Monika Szkuta

z Wydziału Utrzymania Tere-

nów Publicznych.

Projekt został zrealizowany

w ramach Budżetu Obywatel-

skiego 2021. Szczegóły projektu

na www.bo.piaseczno.eu.

Nad stawem w Parku im. Książąt Mazowieckich został zamontowany automat

do bezpłatnego dokarmiania kaczek przez mieszkańców.

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
W każdą pierwszą środę miesiąca PCK Piaseczyńsko-
Grójecki Oddział Rejonowy organizuje akcje mobilnego
poboru krwi w Piasecznie. 

Zbiórki będą się odbywać w godzinach od 9.00 do 13.00
przy Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Kościuszki 5)
według harmonogramu: 7 lipca, 4 sierpnia, 1 września, 
6 października, 3 listopada oraz 1 grudnia 2021 roku.

Wejście do ambulansu będzie od strony skweru Kisiela.
Oddaj krew! Podziel się życiem!

Zbiórki krwi

Klub Sportowy Lutz Piaseczno rozpoczyna zajęcia rol-
karskie dla wszystkich miłośników łyżwiarstwa (i nie
tylko), które pozwolą na utrzymanie dobrej kondycji.

Zajęcia na rolkach rozpoczęły się 7 czerwca 2021 roku
i odbywają się w kolejne poniedziałki oraz środy w godzi-
nach 16.45-17.45 i 17.45-18.45. Miejsce: obiekt lodowiska
przy stadionie miejskim, ul. 1 Maja 16 w Piasecznie.

Zapisy mailowe: kslutz.piaseczno@gmail.com oraz te-
lefoniczne: 788 660 127.

Rolki w Piasecznie

Szpalery nowych drzew pojawiły się m.in. przy ulicy Wojska Polskiego w Piasecznie                             Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Zielony zakątek dla uczniów SP nr 1

Zaprojektowanie i zrealizo-

wanie małej architektury na

wskazanym obszarze pochło-

nęło prawie 60 tys. zł brutto.

Prace polegały na wybudowa-

niu trzech trejaży na pnącza

na dziedzińcu wewnętrznym

szkoły oraz postawieniu 10 do-

nic z ziołami i bylinami. W celu

wzbogacenia szaty roślinnej

dziedzińca, a także zazielenie-

nia pergoli nasadzono pnącza

silnie rosnące, o ozdobnych

kwiatach, z gatunku Milin

amerykański „Ursynów”. Zre-

alizowano także różnorodne

kompozycje roślin w donicach.

Pojawiły się tam między in-

nymi trawy ozdobne, byliny

oraz zioła takie jak rozplenica

japońska „Hameln”, poziomka,

szałwia omszona „Blue Qu-

een”, jeżówka purpurowa „De-

licious Candy”, kocimiętka Fas-

sena „Walker’s Low” czy mięta

cytrynowa. Realizacja zadania

miała na celu możliwość pro-

wadzania lekcji na zewnątrz

oraz poznawania roślinności

przez uczniów. Powstało rekre-

acyjne miejsce relaksu, z któ-

rego mogą korzystać osoby 

podczas przerw oraz po za-

jęciach, siedząc czy spacerując

w cieniu trejaży obrośniętych

zielenią.

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowany został tzw. zielony zakątek na

terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy al. Kalin 30 w Piasecznie.

"Zielony Zakątek dla Uczniów" - zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Piaseczna              Foto Ewelina Wójcik
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Deszczówka – badanie ankietowe

Rolnicy narażeni są na straty

z powodu utrzymującej się 

w okresie wiosenno-letnim su-

szy glebowej, a gwałtowne

opady deszczu nie są w stanie

w krótkim czasie przesiąknąć

do gruntu i uzupełnić niedobór

wody. Dla wszystkich coraz do-

tkliwsze stają się negatywne

skutki zmian klimatycznych

wywołanych działalnością czło-

wieka.

Gmina Piaseczno również

doświadcza tego typu proble-

mów. Rośnie pobór wody sie-

ciowej wykorzystywanej do

podlewania ogródków przydo-

mowych przy jednoczesnym

pozbywaniu się przez miesz-

kańców nadmiaru deszczówki.

Przekłada się to m.in. na wyż-

sze rachunki za korzystanie 

z wody przez gospodarstwa do-

mowe oraz rosnące koszty roz-

budowy kanalizacji deszczowej,

które ponosi gmina. Jako wspól-

nota samorządowa wszyscy

powinniśmy podjąć wysiłki

zmierzające do bardziej racjo-

nalnego gospodarowania wodą

deszczową, tym bardziej że ist-

nieje co najmniej kilka roz-

wiązań na gromadzenie i po-

nowne wykorzystywanie tego

cennego zasobu.

Jako włodarze gminy chcie-

libyśmy służyć pomocą w tym

wspólnym przedsięwzięciu,

dlatego przygotowaliśmy an-

kietę, która ma za zadanie wy-

sondować, na ile mieszkańcy są

świadomi powagi sytuacji, na

ile chętnie chcieliby zmienić

swoje dotychczasowe nawyki,

co ich motywuje, a co znie-

chęca do tego, żeby korzystać 

z istniejących rozwiązać tech-

nicznych służących tzw. małej

retencji. Zebrane w ten sposób

informacje pomogą nam pod-

jąć stosowne działania zarad-

cze, które w konsekwencji

ograniczą koszty rozbudowy

kanalizacji deszczowej i przy-

czynią się do poprawy lokal-

nych warunków hydrologicz-

nych. Jednocześnie postaramy

się rozwiać wszelkie obawy co

do słuszności retencjonowania

deszczówki.

Ankieta skierowana jest do

mieszkańców domów jednoro-

dzinnych bądź szeregowych, 

z dostępem do własnego ogródka.

Jest ona całkowicie anonimowa,

a jej wyniki zostaną wykorzy-

stane wyłącznie do przygotowa-

nia kampanii informacyjnej 

na temat prawidłowego gospo-

darowania wodą deszczową. Jej

wypełnienie zajmie nie więcej

niż dziesięć minut.

Ankieta jest dostępna od 

1 do 30 czerwca pod adresem:

www.deszczowka.piaseczno.eu.

Jednocześnie zwracamy się

do Państwa z prośbą o rozpo-

wszechnienie informacji o ankie-

cie wśród sąsiadów i znajomych

mieszkających w naszej gminie.

Im więcej osób weźmie w niej

udział, tym pełniejsza będzie na-

sza wiedza na temat potrzeb,

oczekiwań i obaw mieszkańców.

Państwa opinie są dla nas

niezwykle cenne, dlatego z góry

dziękujemy za życzliwość i za-

angażowanie.

W ostatnich latach obserwujemy systematycznie pogarszającą się sytuację hydro-

logiczną w Polsce. Przygotowaliśmy dla Państwa ankietę, która pomoże w przygo-

towaniu kampanii informacyjnej na temat prawidłowego gospodarowania wodą

deszczową.

Projekt pt. „Aktywizacja osób

w wieku 30 lat i więcej pozo-

stających bez pracy w powie-

cie piaseczyńskim (IV)” w ra-

mach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata 2014–

2020 skierowany jest do osób

bezrobotnych (zarejestrowa-

nych w Powiatowym Urzędzie

Pracy w Piasecznie) w wieku

30 lat i więcej.

Do projektu mogą przystą-

pić osoby zgodnie z następują-

cymi kryteriami: osoby z ni-

skimi kwalifikacjami (posia-

dające wykształcenie do po-

ziomu ponadgimnazjalnego

włącznie), osoby długotrwale

bezrobotne (zarejestrowane 

w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Piasecznie nieprzerwanie

przez okres ponad 12 miesięcy),

osoby w wieku 50 lat i więcej,

osoby z niepełnosprawnościami

oraz kobiety.

W ramach realizacji pro-

jektu zaplanowano następujące

formy wsparcia:

• staże,

• szkolenia indywidualne,

• jednorazowe środki na podję-

cie działalności gospodarczej,

• refundację kosztów wyposa-

żenia lub doposażenia stanowi-

ska pracy,

• prace interwencyjne.

Wartość realizowanego

projektu w 2021 roku wynosi 

1 818 403,09 zł, w tym 1 454

722,47 zł ze środków Europej-

skiego Funduszu Społecznego.

Projekt pt. „Aktywizacja

osób młodych pozostających

bez pracy w powiecie piase-

czyńskim (IV)” w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014–2020

skierowany jest do osób bezro-

botnych (zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Piasecznie) w wieku 18–29 lat,

które nie uczestniczą w kształ-

ceniu i szkoleniu (tzw. młodzież

NEET). Do projektu przystąpić

mogą osoby zgodnie z następu-

jącymi kryteriami: osoby z ni-

skimi kwalifikacjami (posiada-

jące wykształcenie do poziomu

ponadgimnazjalnego włącznie),

osoby długotrwale bezrobotne

(w wieku poniżej 25 roku życia

pozostające bezrobotne nie-

przerwanie przez okres po-

nad 6 miesięcy lub w wieku 

powyżej 25 roku życia pozosta-

jące bezrobotne nieprzerwanie

przez okres ponad 12 miesięcy),

osoby z niepełnosprawnościami

oraz osoby, które nie kwalifikują

się do wymienionych grup.

W ramach realizacji pro-

jektu zaplanowano następujące

formy wsparcia:

• staże,

• szkolenia indywidualne,

• jednorazowe środki na podję-

cie działalności gospodarczej,

• prace interwencyjne.

Wartość realizowanego

projektu w 2021 roku wynosi 

2 258 108,11 zł, w tym 1 903

133,52 zł ze środków Europej-

skiego Funduszu Społecznego.

Celem realizowanych przez

Powiatowy Urząd Pracy w Pia-

secznie projektów jest aktywi-

zacja zawodowa osób bezrobot-

nych poprzez proponowane

formy wsparcia, w tym wzrost

zatrudnienia osób zidenty-

fikowanych jako zagrożone 

na rynku pracy oraz ochrona 

istniejących miejsc pracy 

w związku epidemią COVID-19

w powiecie piaseczyńskim.

Wszystkie osoby bezro-

botne zarejestrowane w Powia-

towym Urzędzie Pracy w Pia-

secznie oraz pracodawców

zainteresowanych wsparciem 

w ramach projektów zapraszamy

do kontaktu z koordynatorem

projektów, tel. 22 484 26 84.

Szczegółowe informacje oraz

aktualne nabory zamieszczone

są na stronie internetowej Powia-

towego Urzędu Pracy w Piasecz-

nie: www.piaseczno.praca.gov.pl.

Dofinansowanie dla so-
łectw z „MIAS MAZOWSZE”

Projekty aktywizacyjne

W ramach programu współfinansowanego przy pomocy
środków z budżetu województwa mazowieckiego w ra-
mach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2021” gmina Piaseczno otrzymała dofinan-
sowanie na siedem złożonych wniosków.

W ramach instrumentu kwotami po 10 tys. zł zostały
dofinansowane wszystkie niżej wymienione zadania re-
alizowane w sołectwach:
1. Julianów: „Zakup i instalacja urządzeń na placu zabaw
na terenie sołeckim”.
2. Chylice: „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Pod-
stawowej w Chylicach”.
3. Józefosław: „Organizacja i realizacja ogrodów spo-
łeczno-permakulturowych w parku kieszonkowym przy
ul. Cyraneczki”.
4. Głosków: „Zagospodarowanie i utrzymanie porządku
na terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków”.
5. Złotokłos: „Projekt i rozpoczęcie realizacji zagospoda-
rowania terenu gminnego »Plac targowy« i okolic”.
6. Żabieniec: „Rozbudowa monitoringu wiejskiego”.
7. Jesówka: „Doświetlenie ul. Niedźwiedzia”.

Ideą projektu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców
sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazo-
wieckie wsparcia finansowego gminom realizującym za-
dania istotne dla rad sołeckich. Prace realizacyjne muszą
zostać zakończone do września 2021 r.

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie
Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
Gminie Piaseczno udało się pozyskać ponad 2,1 mln zł do-
tacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul.
Jutrzenki w Józefosławiu.

Wartość całej inwestycji to około 3,5–4 mln zł. Dokładną
kwotę poznamy po przetargu. To ważne połączenie po-
między ulicami Geodetów, XXI wieku i Wenus. Według pla-
nów odcinek o długości ponad 450 m zostanie zrealizowany
w 2022 r. W ramach inwestycji zostaną też wybudowane
m.in. minirondo, ciąg pieszo-rowerowy, a po przeciwnej
stronie chodnik. W celu zapewnienia obsługi przyległego
terenu wzdłuż zaprojektowanej drogi przewidziano zjazdy
do poszczególnych działek.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w sierpniu
2020 r., a obecnie został sklasyfikowany na 26. miejscu na
liście podstawowej gminnych zadań rekomendowanych
przez wojewodę mazowieckiego do dofinansowania. Łącz-
nie na tej liście znalazło się 99 projektów.

Ponad 2,1 mln zł dotacji
na inwestycję drogową

Foto unsplash.com

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w 2021 roku realizuje projekty współfi-

nansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Ogródek społeczny na Fabrycznej

Jest to miejsce stworzone z my-

ślą o dzieciach, gdzie mogą one

obserwować, dotykać i uczyć

się, jak wyglądają i rosną, w śro-

dowisku naturalnym, rośliny

powszechnie wykorzystywane

w codziennym życiu. Ogród jest

pełen różnych ziół i warzyw, ta-

kich jak: burak, dynia, pie-

truszka, majeranek, truskawka,

jeżyna, kolendra, mięta, melisa,

szałwia lekarska, pigwa, szczy-

piorek, fasola, cebula – i wiele

innych opisanych tabliczkami.

Zapraszamy mieszkańców

do uczestnictwa w porządko-

waniu i utrzymaniu ogrodów

społecznych. Jest to doskonały

sposób na spędzenie czasu 

z dziećmi i nauczenie ich no-

wych rzeczy. Dzięki rodzinnej

aktywności w ogrodzie malu-

chy lepiej zrozumieją, skąd się

biorą warzywa i owoce oraz jak

w prosty sposób można dbać 

o środowisko.

Spędzając czas w ogródku,

można zbierać dojrzałe owoce,

podlewać rośliny wodą i od-

chwaszczać je pod nadzorem

dorosłego, a także sadzić własne

warzywa i zioła.

W tym roku na placu zabaw przy ulicy

Fabrycznej ponownie zaczął funkcjo-

nować społeczny ogródek warzywno-

-ziołowy.

Logo powinien towarzyszyć

(być weń wpleciony) napis „100

lat piaseczyńskiego sportu”.

Może, ale nie musi, być data

„1922–2022”. Logo obchodów 

w jakiś sposób może nawiązy-

wać do oficjalnego logo gminy

Piaseczno – ale nie jest to wy-

móg formalny. Szczegóły, regu-

lamin i zasady konkursu na plat-

formie www.designer.pl.

Konkurs trwa do 17 czerwca

2021 r. Zachęcamy grafików do

przesyłania swoich projektów,

a mieszkańców do wyrażania

opinii poprzez kliknięcie pod

wybranym logo.

– Będziemy używać logo

na plakatach, banerach, zapro-

szeniach, informacjach praso-

wych, ściankach medalowych

oraz na koszulkach okoliczno-

ściowych. Chcemy, żeby logo

było nowoczesne, odpowiadało

dzisiejszym trendom, podo-

bało się ludziom młodym, ak-

tywnym, a także wszystkim

uprawiającym sport – mówi

Szymon Kowalewski, prze-

wodniczący Rady Sportu.

W 2022 roku będziemy ob-

chodzić 100-lecie sportu w Pia-

secznie. Dokładnie w 1922 roku

powstał bowiem pierwszy ofi-

cjalny klub sportowy na naszym

terenie – „Jedność” Żabieniec. Te

sto lat to wspaniała sportowa hi-

storia i sukcesy wielu klubów 

i sekcji z terenu całej gminy Pia-

seczno, dlatego do współpracy

zaproszone zostały wszystkie

kluby sportowe.

Powołany Komitet Organi-

zacyjny przygotowuje już sce-

nariusz całorocznych obcho-

dów. Chcemy, aby to doniosłe

dla całej sportowej społeczności

gminy Piaseczno wydarzenie

było powiązane z atrakcyjnym

logotypem, który będzie towa-

rzyszył wszystkim organizowa-

nym w ramach obchodów im-

prezom sportowym.

*

Gmina Piaseczno ogłosiła konkurs na projekt logo obchodów 100-lecia piaseczyń-

skiego sportu. Zaprojektowane logo przez cały 2022 rok będzie towarzyszyć wyda-

rzeniom sportowym organizowanym zarówno przez kluby sportowe, jak i przez

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie.

Konkurs na logo „100 lat 

piaseczyńskiego sportu”

W ramach programu współfinansowanego przy pomocy
środków z budżetu województwa mazowieckiego w ra-
mach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” gmina Pia-
seczno otrzymała dofinansowanie w kwocie 400 000 zł
na dwa złożone projekty.

Pomocą finansową zostały objęte zadania:
• z zakresu ochrony powietrza: „Ekopatrol w gminie
Piaseczno: zakup samochodu wraz z wyposażeniem do
działań pomiarowo-kontrolnych”, szacunkowy całko-
wity koszt realizacji zadania: 568 289,52 zł;
• z zakresu ochrony mikroklimatu: „Utworzenie no-
wych oraz modernizacja istniejących terenów zieleni
publicznej w pasie ul. Puławskiej i ul. Kościuszki w mie-
ście Piaseczno na odcinku od ul. Młynarskiej do ul.
Chyliczkowskiej oraz od placu Kisiela do ul. Sienkie-
wicza”, szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania:
784 860,52 zł.

Celem programu jest polepszenie jakości życia
mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powie-
trza i mikroklimatu oraz wsparcie gmin w realizacji
działań wynikających z przepisów prawa miejscowego,
np. programu ochrony powietrza, planu działań krót-
koterminowych, uchwały antysmogowej. Prace reali-
zacyjne będą trwały od czerwca do listopada 2021 r.

Dofinansowanie z zakresu
ochrony powietrza i mikro-
klimatu w gminie Piaseczno

Bezpłatne treningi
koszykówki

Foto pl.freepik.com
Zapraszamy na bezpłatne treningi koszykówki w Szkole
Podstawowej nr 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 5 
w Piasecznie w ramach programu SMOK.

W gminie Piaseczno w ramach programu współfi-
nansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu (zadanie pn. „Upowszechnianie
sportu dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzo-
nych przez polskie związki sportowe”) przeprowadzane
są bezpłatne treningi koszykówki dla dzieci w wieku od
6 do 11 lat. Bezpłatne zajęcia będą się odbywać w Szkole
Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” oraz
w Szkole Podstawowej nr 5 im. Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego w Piasecznie.

Zapisy na bezpłatne treningi koszykówki trwają przez
cały rok. Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwo-
niąc pod numer 504 589 117.

Społeczny ogródek warzywno-ziołowy przy ul. Fabrycznej
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA 

MUKS Piaseczno w II lidze

Pierwszy mecz MUKS Piaseczno

wygrał z AZS UWM Olsztyn

(95:94). W drugim dniu nasz 

zespół wygrał zdecydowanie

(80:62) z drużyną MKS Basket

Szczawno-Zdrój, natomiast 

w trzecim meczu zwycięstwo

przypadło drużynie MKK Pyra Po-

znań (72:86). Wygrana w dwóch

pierwszych meczach zapewniła

awans do II ligi.

Dziękujemy zawodnikom 

i trenerowi za włożony wysiłek

oraz publiczności za doping. Gra-

tulujemy awansu i czekamy na

występy naszych koszykarzy w II

lidze. Trzymamy kciuki za mecze

na drugoligowych parkietach.

28–30 maja w Piasecznie odbył się finałowy turniej III ligi koszykówki mężczyzn.

Drużyna MUKS Piaseczno zajęła drugie miejsce i uzyskała awans do II ligi.

Foto Adam Harke



„Kapliczki znad Jeziorki” to

zbiór zdjęć wraz z historiami

najciekawszych krzyży oraz

kapliczek przydrożnych z te-

renu Chojnowskiego Parku

Krajobrazowego i gminy Pia-

seczno. Temat kapliczek jest

niezwykle ciekawy. Dzięki nim

można nie tylko wiele dowie-

dzieć się o tożsamości kulturo-

wej danej społeczności, ale też

poznać tradycje i obyczaje pa-

nujące na terenie gminy Pia-

seczno. Zapraszamy do wzięcia

udziału w tym spotkaniu.

Książeczkę, którą będzie

można otrzymać podczas spo-

tkania autorskiego, wydało

Biuro Promocji i Kultury w Pia-

secznie.

Piaseczyńska KULTURA

„Kapliczki znad Jeziorki” 

– spotkanie autorskie w CEM
Biblioteka Publiczna w Piasecznie za-

prasza na spotkanie z Małgorzatą Siutą

oraz Katarzyną Kozłowską – autorkami

zbioru pt. „Kapliczki znad Jeziorki”. 

Wydarzenie odbędzie się 18 czerwca br.

o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej

przy ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie

(na parterze w sali widowiskowej).

Letnie kino plenerowe

Już w zeszłym roku udało się

przeprowadzić cykl kina plene-

rowego mimo sytuacji epidemio-

logicznej. – Wszystko przebiegło

bardzo sprawnie i bezpiecznie,

dlatego w tym roku, obserwując

znoszenie kolejnych obostrzeń,

jesteśmy spokojni zarówno o or-

ganizację, jak i o frekwencję na

naszych pokazach – mówi Łu-

kasz Wyleziński, dyrektor Biura

Promocji i Kultury.

W tym roku prezentowane

filmy zostały wybrane w inter-

netowym głosowaniu przez

mieszkańców. W ankiecie wzięło

udział 805 osób, a zdecydowa-

nym zwycięzcą został film „Para-

site” z 2019 roku, koreański zdo-

bywca czterech Oscarów. – Ten

hit pokażemy na inaugurację

kina, a w każdy kolejny piątek

wyświetlane będą filmy, które 

w głosowaniu zajęły kolejne miej-

sca – wyjaśnia Łukasz Wyleziński.

Regulamin wydarzenia

będzie dostępny na stronie in-

ternetowej www.piaseczno.eu

oraz przy wejściu na teren im-

prezy.

Tegoroczny repertuar
Lipcowe seanse na skwerze

Kisiela będą się rozpoczynać 

o godzinie 21.30, natomiast

sierpniowe – o godzinie 21.00.

Sugerujemy, aby przychodzić 

z co najmniej półgodzinnym

wyprzedzeniem.

2.07.2021 – „Parasite”

9.07.2021 – „Teraz albo nigdy”

16.07.2021 – „(Nie)znajomi”

23.07.2021 – „Palm Springs”

30.07.2021 – „Bodyguard Zawo-

dowiec”

6.08.2021 – „Siedem sióstr”

13.08.2021 – „Świat w ogniu”

20.08.2021 – „Bez litości 2”

27.08.2021 – „I znowu zgrzeszy-

liśmy, dobry Boże!”

Zapraszamy mieszkańców

w wakacyjne piątki na pokazy

kina plenerowego, które będzie

można oglądać na skwerze Ki-

siela w centrum Piaseczna.

Do zobaczenia!

W lipcowe i sierpniowe piątkowe wie-

czory zapraszamy na kolejny cykl kina

pod chmurką. Liczba uczestników bę-

dzie ograniczona do 150 osób, a seanse

będą się odbywać w obowiązującym

reżimie sanitarnym.

OFF-spring Festival 2021

Foto Fundacja Sztuka Ciała www.fb.com/sztukaciala 
11 i 12 czerwca odbędzie się OFF-spring Festival 2021 –
plenerowy festiwal teatralny w Piasecznie. Miejsce: te-
ren piaseczyńskiej kolei wąskotorowej przy ul. Hen-
ryka Sienkiewicza 14. Wstęp wolny.

W dniach 17–19 czerwca 2016 roku odbyła się pierw-
sza edycja OFF-spring Festival – festiwalu sztuki ulicy 
w Piasecznie. Od tego czasu OFF-spring na stałe zagościł
w kalendarzu piaseczyńskich imprez. Zapraszamy do
siebie interesujące wydarzenia i niezwykłych artystów!

Program OFF-spring Festival 2021
piątek, 11 czerwca:
20.00 – koncert zespołu Gaja
21.00 – Oddaleńcy
sobota, 12 czerwca:
17.30 – warsztaty i animacje dla dzieci
19.00 – Projekt Migawki, warsztaty języka migowego dla
dzieci i dorosłych
19.30 – „Pan i Pani O”, Teatr Pantomimy „Mimo”
20.30 – „Kopakoban – opowieść o kobiecie foce”
21.30 – „Pędy”, Fundacja Sztuka Ciała

Mobilna Galeria
Kolejowa w Piasecznie

Foto Agata Pośniak/URZĄD MIASTA
Na terenie stacji wąskotorówki, w ramach jednego z pro-
jektów Budżetu Obywatelskiego, powstał wagon wysta-
wienniczy na bazie starej platformy towarowej.

W Mobilnej Galerii Kolejowej możliwe będzie ekspo-
nowanie pamiątek i zabytków dawnej Grójeckiej Kolei Do-
jazdowej, ale też prezentowanie wystaw dotyczących hi-
storii lub wystaw artystycznych i edukacyjnych. Dzięki
zamkniętej przestrzeni wagonu wystawy plenerowe nie
będą się ograniczały jedynie do ekspozycji zdjęć i tekstu.
Możliwe będzie prezentowanie eksponatów czy instalacji
artystycznych. Wagon będzie także miejscem emisji filmów
czy pokazów multimedialnych.

Prace nad wagonem polegały na zdjęciu starego de-
skowania, oczyszczeniu i naprawie ostoi oraz ramy nad-
wozia. Elementy stalowe zostały zabezpieczone i po-
malowane. Wyremontowane zostały również elementy
jezdne wagonu: zawieszenie, zestawy kołowe, panewki,
hamulce, a także sprzęgi i zderzaki. Odtworzono dach 
i podłogę wagonu, a następnie wykonano czoła wagonu
i ścian z drewna i poliwęglanu. W wagonie zostały wy-
konane instalacja elektryczna i oświetlenie wnętrza, wy-
posażono go też w akumulatory. Tak przygotowany wa-
gon może przemieszczać się po szlaku Piaseczyńskiej
Kolejki Wąskotorowej, ale przede wszystkim będzie sta-
nowił ekspozycję na stacji Piaseczno Miasto.

Na inaugurację nowego miejsca wystawienniczego za-
proponowana została wystawa prezentująca projekty
czterech edycji Budżetu Obywatelskiego, jako że sam wa-
gon również jest projektem wyłonionym w ramach tych
konsultacji społecznych. Wystawę po trzech tygodniach
właśnie zdemontowano – zostanie przeniesiona na parkan
przed siedzibą Biura Promocji i Kultury przy ul. Sierakow-
skiego 11 w Piasecznie.

Jako kolejna zaistnieje w wagonie wystawa „Tajem-
nice” Małgorzaty Dąbskiej, która została przygotowana
z okazji OFF-spring Festivalu. Będzie ją można oglądać
do końca czerwca br.

Publikacja jest poświęcona

kwaterze strażackiej na cmen-

tarzu parafialnym przy ul. Ko-

ściuszki w Piasecznie. Przy-

bliża losy pochowanych w niej

strażaków ochotników oraz

wyjaśnia pewne wątpliwości

związane z tematem mogiły.

Broszura dostępna jest bez-

płatnie (do wyczerpania zapa-

sów magazynowych) w Biu-

rze Promocji i Kultury Gminy

Piaseczno przy ul. Sierakow-

skiego 11 oraz w remizie OSP

Piaseczno przy ul. Dworcowej

19 w Piasecznie.

Wydawnictwo ukazało się

dzięki zaangażowaniu i wspar-

ciu Fundacji „Polski Znak” oraz

dofinansowaniu z Urzędu Mia-

sta i Gminy Piaseczno. Jego au-

torem jest Dawid Miszkiewicz –

absolwent Instytutu Historii

Uniwersytetu Warszawskiego

oraz kronikarz OSP w Piasecz-

nie.

Nowe wydawnictwo – pamięci strażaków

Ukazała się broszura pt. „Kwatera

strażacka na cmentarzu parafialnym.

Pamięci strażaków Ochotniczej

Straży Pożarnej w Piasecznie”.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.000 1191.000]
>> setpagedevice


