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Tomek Lipiński, legenda pol-
skiego rocka i punk rocka,
zagra Piaseczyńskim Centrum
Kultury w piątek 22 kwietnia, 
o godz. 20.00

*str. 8

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 16 marca

2016 r. o godzinie 9.30

w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy,

Piaseczno, ul. Kościuszki 5

www.piaseczno.eu

Lipiński akustycznieZgłoś coś – interwencje
przez smartfona

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej              str. 2

Sprawozdanie z pracy 
burmistrza str. 2

ogłoszenia architektoniczne  str.6,7

1 maja odbędzie się 16. Piaseczyńska Mila
Konstytucyjna – cykliczna impreza bie-
gowa ulicami miasta.             str. 8

Bezpłatne
chipowanie zwierząt
Straż Miejska nformuje, że rozpoczęła
się akcja wszczepiania elektronicznych
identyfikatorów oraz bezpłatnej stery-
lizacji/kastracji zwierząt pochodzących
z terenu gminy Piaseczno.                  str. 3

Gmina Piaseczno realizuje program związany z pozyskiwaniem nowych terenów z prze-

znaczeniem pod zieleń miejską oraz modernizacją i rewitalizacją istniejących obiektów słu-

żących rekreacji i odpoczynkowi mieszkańców.

Program Rodzina 500+ w Piasecznie

Piaseczyńska
Mila Konstytucyjna

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogła-
sza drugi pisemny nieograniczony prze-
targ na wynajem lokali użytkowych, zlo-
kalizowanych w budynku dworca PKP przy
ul. Dworcowej 9 w Piasecznie. str. 6

Uruchomiona została aplika-
cja na smartfony, poprzez
którą mieszkańcy zgłaszać
mogą incydenty, awarie czy
nieprawidłowości do różnych
instytucji publicznych.       s. 2

– Szereg działań tworzy przemyślany

program, którego osią są cztery parki:

park Miejski w centrum miasta, park

Zachodni przy al. Róż, park Ogrodowa

w Józefosławiu oraz Górki Szymona 

w Zalesiu Górnym, a także dwa ciągi

spacerowe, które mają powstać eta-

powo wzdłuż kanału Piaseczyńskiego

w mieście oraz Kanału Jeziorki w Józe-

fosławiu – mówi Daniel Putkiewicz I Za-

stępca Burmistrza. Poszczególne zada-

nia  mają już swoje odzwierciedlenie za-

równo w przygotowywanych koncep-

cjach i projektach, jak i w budżecie

gminy. Mieszkańcy wkrótce doczekają

się też modernizacji skweru Kisiela obok

Urzędu Miasta, który będzie zieloną al-

ternatywą dla miejskiego rynku. Mo-

dernizacja skweru będzie następstwem

koniecznej przebudowy systemu od-

wodnienia (ostatni etap - „Kanał Pe-

rełki”). Powstaną również całkiem nowe

miejsca do spędzania wolnego czasu,

jak choćby planowany skwer na rogu

ulic Młynarskiej i Warszawskiej. Gmina

nie poprzestaje jednak tylko na kluczo-

wych zadaniach. Wciąż uzupełniana i

upiększana będzie zieleń miejska

wzdłuż głównych ciągów komunika-

cyjnych, powstaną nowe klomby i na-

sadzenia, modernizowana będzie też

przestrzeń publiczna obok szkół, przed-

szkoli, urzędów czy obiektów sporto-

wych. Więcej o zamierzeniach gminy

w zakresie zieleni i rozwoju przestrzeni

publicznej  na stronach  4-5.

Odbierz przewodnik

Na miłośników rowerowych wojaży cze-
kają w Urzędzie Miasta i Gminy Pia-
seczno bezpłatne egzemplarze Prze-
wodnika Rowerowego.                     str. 5

Przetarg na wynajem
lokali na dworcu PKP

Rozwój terenów 

zieleni publicznej

1 kwietnia ruszyła rejestracja osób uprawnionych do nowego

świadczenia wychowawczego.

Piaseczno dobrze przygotowało

się do zadania i cały proces prze-

biega w naszej gminie sprawnie,

bez komplikacji. W ciągu pierw-

szego tygodnia wpłynęło do

urzędu blisko 3000 wniosków.

Ponad połowę stanowią formu-

larze przesyłane za pomocą sys-

temów bankowych. To rozwią-

zanie sprawdziło się w praktyce,

jednak zdarzają się błędy popeł-

niane przez mieszkańców przy

wysyłaniu takiego wniosku. 

– Najczęstszym niedopatrze-

niem jest brak nr PESEL lub nie-

pełne dane dotyczące członków

rodziny, zdarza się też, że system

bankowy importuje dane oso-

bowe zgodne z miejscem zamel-

dowania, a nie faktycznego za-

mieszkania, wtedy musimy ode-

słać wniosek do innego urzędu

gminy – wyjaśnia Robert Lu-

dwicki, kierownik Referatu Infor-

matyki w urzędzie.

W kwietniu godziny pracy

kancelarii urzędu miasta wydłu-

żone zostały do godziny 18.00,

wnioski składać można też 

w punktach Wydziału Świad-

czeń Społecznych przy ul. Szkol-

nej, która to komórka odpowie-

dzialna jest w gminie za wdra-

żanie programu. Wnioski, w umó-

wionych terminach, przyjmo-

wane są również przez pracow-

ników urzędu we wszystkich

gminnych placówkach oświato-

wych. – Chcieliśmy stworzyć

mieszkańcom jak najbardziej

komfortowe warunki i udało się.

Nie odnotowujemy kolejek przy

okienkach, a cała procedura zaj-

muje kilka minut – mówi Arka-

diusz Czapski, sekretarz gminy.

– Według szacunków Minister-

stwa w Piasecznie uprawnio-

nych do świadczenia jest 3300

rodzin, jednak według naszych

ustaleń ta liczba może przekro-

czyć 5000 – dodaje sekretarz.

Ze składaniem wniosku nie

trzeba się spieszyć, wszystkie

osoby, które złożą go do 1 lipca,

mają prawo do wypłaty z wy-

równaniem od 1 kwietnia. Opis

pełnej procedury i wzory wnio-

sków do wydruku dostępne są

na stronie www.piaseczno.eu.

*

Foto Anna Grzejszczyk /URZĄD MIASTA



„Zgłoś coś” – na przykład do

urzędu gminy. To „coś” to incy-

dent: może być to dziura w dro-

dze śmieci na ulicy, zepsuta sy-

gnalizacja, uszkodzony znak,

nielegalne reklamy, absurdy dro-

gowe  itp. To proste. Przy po-

mocy aplikacji robimy zdjęcie,

dodajemy komentarz, wybie-

ramy kategorię incydentu wy-

syłamy do administratora, który

w zależności od kategorii prze-

kazuje zgłoszenie właściwym

służbom. Każdy incydent ma

współrzędne, więc łatwo moż-

na go zlokalizować na mapie. 

W przypadku gminy Piaseczno

maile będą trafiać bezpośrednio

do wydziałów urzędu, które zaj-

mują się konkretnymi sprawa-

mi, np. interwencja drogowa

trafi do wydziału infrastruktury

i transportu publicznego, zaś in-

terwencja porządkowa np. do

straży miejskiej.

Aplikacja nazywa się Mo-

bile Alert i można bezpłatnie ją

pobrać na urządzenia wyko-

rzystujące systemy operacyjne

Android, iOS oraz Windows.

Korzystanie z niej jest anoni-

mowe i nie wymaga rejestracji.

Aby jej użyć, należy mieć za-

pewnione aktywne połączenie

internetowe i aktywną usługę

GPS.

- Aplikacja to kolejny krok,

aby wokół nas działo się le-

piej. Chcemy zaktywizować

mieszkańców, aby troszczyli się 

o przestrzeń publiczną, o swoje

sąsiedztwo i żeby niepokojące

zjawiska zgłaszali władzom –

mówi Robert Widz, radny, a za-

razem inicjator akcji zgłoś coś 

i odkorkuj Piaseczno.

Urząd nie jest właścicielem

aplikacji i nie odpowiada za

kwestie techniczne, jest to ini-

cjatywa społeczna. – Z chęcią

włączymy się w ten system

powiadamiania urzędu o spra-

wach trapiących mieszkań-

ców. Chcemy być na bieżąco,

dostawać informacje i odpo-

wiednio reagować. Nikt nie

wie lepiej, niż sami miesz-

kańcy, czy w ich sąsiedztwie

coś nie działa lub działa niepra-

widłowo i gmina powinna się

tym zająć – mówi burmistrz

Zdzisław Lis. – Mogę zadekla-

rować, że będziemy analizo-

wać zgłoszenia i podejmować

odpowiednie działania – do-

daje burmistrz.

Więcej szczegółów o aplika-

cji można znaleźć na stronie

www.odkorkujpiaseczno.pl –

która również zbiera informacje

o newralgicznych miejscach na

naszych lokalnych drogach.  Ze

strony można ściągnąć aplikację

na swojego smartfona czy tablet.
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Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 19                16 marca 2016 r.

Sesja rozpoczęła się od przyjęcia protokołu z 18. sesji Rady
Miejskiej. Sprawozdanie z działalności między sesjami przed-
stawił przewodniczący Rady Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu
wniosków i interpelacji skarbnik zapoznała radnych z sytuacją
finansową gminy.

Zmiany budżetowe
Radni wprowadzili następujące zmiany budżetowe: 

– zwiększono wydatki inwestycyjne na aktualizacje dokumentacji
projektowej budynków przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie;
– przesunięto 68 000,00 zł na budowę peronów przystankowych
w miejscowościach Jazgarzew, Wólka Pęcherska, Bogatki;
– podjęto decyzję o zwiększeniu wysokości wkładu własnego 
o kwotę 3 193,00 zł przez gminę Piaseczno jako partnera w pro-
jekcie „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alar-
mowania ludności o zagrożeniach dla powiatu Piaseczyńskiego”;
– zwiększono wydatki o kwotę 750 tys. zł z przeznaczeniem na
projekt rewitalizacji skweru Kisiela wraz z przebudową odc. ulic
Kościuszki i Sierakowskiego oraz na przebudowę Kanału Piase-
czyńskiego;
– zmieniono załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa”, a także
„Wykaz przedsięwzięć do WPF”;
– nie uwzględniono wezwania do usunięcia naruszenia prawa
w związku z całkowitym zakazem wprowadzania psów na teren
parku miejskiego w Józefosławiu.

Zagospodarowanie przestrzenne
Radni zdecydowali o:

– przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części wsi Julianów;
– zmianie załącznika graficznego do uchwały Rady Miejskiej 
Nr 1602/LIII/2014 z 12 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Zalesie Górne – etap I;
– przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewi-
dencyjnym Bąkówka;
– przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewi-
dencyjnym Baszkówka;
– uwzględnieniu skargi Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego 
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania
części wsi Julianów, w zakresie naruszenia art. 17 pkt 6 lit. b ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; radni odrzucili skargę w pozostałym zakresie.

Nieruchomości
Radni wyrazili zgodę na:

– wykup prawa własności niezabudowanej nieruchomości przy
ul. Szkolnej we wsi Jazgarzew;
– wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat
części działki przy ul. Towarowej w Piasecznie.

Gospodarowanie odpadami
Przyjęto nowy wzór deklaracji o wysokości opłat za gospo-

darowanie odpadami w związku z częściowym zwolnieniem 
z opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują ro-
dziny wielodzietne.

Pozostałe
Radni zmienili kryteria obowiązujące w postępowaniu re-

krutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów dla kan-
dydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum.

Przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Piaseczno w 2016 r.
Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały do-
stępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.

Poniżej przedstawiamy zarys
najważniejszych spraw, któ-
rymi burmistrz i kierownictwo
zajmowali się od 17 lutego do
16 marca 2016 r.

Burmistrz ogłosił 
przetargi na:
• usługę sterylizacji/kastracji 
i chipowania zwierząt dla miesz-
kańców gminy Piaseczno;
• dostawę mięsa, artykułów
spożywczych, wyrobów gar-
mażeryjnych, owoców i wa-
rzyw mrożonych oraz ryb na
potrzeby Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Jagarzewie;
• zakup materiałów eksplo-
atacyjnych do drukarek, kse-
rokopiarek, faksów oraz do-
stawę papieru;
• remont nawierzchni ul. Mo-
niuszki w Piasecznie – wykona-
nie nakładki asfaltowej na ist-
niejącej podbudowie z tłucznia;
• konserwację oświetlenia
ulic, placów i dróg publicznych
na terenie gminy Piaseczno;
• modernizację urządzeń do
lekkoatletyki – modernizację
zakoli na stadionie miejskim 
przy ul. 1 Maja 16 – etap II;
• wykonanie oznakowania na
terenie gminy Piaseczno;

• modernizację łazienek w bu-
dynku Urzędu Miasta;
• termomodernizację bu-
dynku i wykonanie instalacji
c.o., wraz z uzyskaniem po-
zwolenia na użytkowanie bu-
dynku świetlicy w Gołkowie.

Burmistrz zatwierdził 
przetargi na:
• dostawę materiałów do re-
montu dróg gminnych, wy-
konawca: Kruszywosort PPHU
Wiktor Siadaczka, za cenę 366
478,50 zł brutto;
• remont ul. Świstaka w Sie-
dliskach, wykonawca: Fal-
Bruk Sp. z o.o. Sp. k., za cenę
176 997,00 zł;
• modernizację instalacji
oświetleniowej w budynku
Szkoły Podstawowej nr 5, wy-
konawca: Wigo System Michał
Wilk, za cenę 129 273,00 zł;
• wykonanie opracowań geo-
dezyjnych, wykonawca: JSP-
-GEODETA geodeta upraw-
niony Jacek Sołgała;
• odławianie, przygotowanie
do adopcji oraz utrzymanie 
w schronisku bezdomnych zwie-
rząt z terenu gminy Piaseczno,
wykonawca: konsorcjum firm –
Lider i Zakład Ogólnobudow-
lano-Usługowy Rafał Żmuda;
• prace modernizacyjne w bu-
dynku przy ul. Sielskiej 12 w Sie-
dliskach, wykonawca: Przed-
siębiorstwo Usługowo-Handlo-
we „Hydrosant” Andrzej Ma-
kulec, za cenę 168 354,08 zł;
• wykonanie izolacji przeciw-
wodnej w części budynku Szkoły
Podstawowej nr 5, wykonawca:
SILTEN TREBUD Sp. z o.o. Sp. k,
za cenę 234 491,51 zł;
• dostawę żywności dla Zespołu
Szkół Publicznych w Zalesiu

Górnym, wykonawca: część 3 –
TOLA Wyroby Garmażeryjne 
i Cukiernicze Sławomir Zycho-
wicz, za cenę 25 576,02 zł, REN
Sp. z o.o., za cenę 69 400,59 zł;
• opracowanie projektu bu-
dowlanego ulic Berberyso-
wej, Irysów oraz Astrów wraz
z łącznikami i uzyskaniem ze-
zwolenia na realizację inwe-
stycji drogowej, wykonawca:
ROBIMART Sp. z o.o., za cenę
247 230,00 zł;
• wykonanie opracowań i prac
geodezyjnych dla potrzeb gmi-
ny Piaseczno, wykonawca: Geo-
-Paka Piotr Czejgis, Krzysztof
Czejgis s.c.;
• dostawę warzyw, owoców,
przetworów warzywno-owo-
cowych i jaj do Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Piasecznie, wy-
konawca: Starles Sp. z o.o., za
cenę 147 285,99 zł.

Burmistrz unieważnił
przetargi na:
• dostawę warzyw, owoców,
przetworów warzywno-owo-
cowych i jaj do Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Piasecznie;
• dostawę żywności dla ZSP 
w Zalesiu Górnym – w części 1 i 2.

W tym okresie burmistrz zaj-
mował się bieżącymi spra-
wami, m.in. odbyły się nastę-
pujące spotkania i wydarzenia
z udziałem burmistrza:
18 lutego
– czytanie bajek w Prywatnej
Szkole Podstawowej „Word
School” w ramach akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”;
19 lutego
– spotkanie w sprawie kon-
cepcji zagospodarowania
terenu piaseczyńsko-gró-

jeckiej kolei wąskotorowej;
– spotkanie z dziekanem ks.
prałatem Zbigniewem Pruch-
nickim oraz proboszczami 
w sprawie Światowych Dni
Młodzieży;
23 lutego
– spotkanie z dyrektor SZP-
ZLO w Piasecznie;
24 lutego
– udział w konferencji „Wy-
zwanie czy konieczność? Poli-
tyka mieszkaniowa gminy Pia-
seczno”;
25 lutego
– udział w uroczystym otwar-
ciu nowego Oddziału Chorób
Wewnętrznych i Chorób Płuc
w Szpitalu św. Anny w Pia-
secznie;
1 marca
– udział w posiedzeniu Rady
Nadzorczej Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanali-
zacji w Piasecznie;
2 marca
– spotkanie z przedstawicie-
lami PKP w sprawie omó-
wienia koncepcji parkingu
na terenie PKP w Piasecznie;
9 marca
– spotkanie z pracownikami
Zespołu Ekonomiczno-Ad-
ministracyjnego Szkół w Pia-
secznie w sprawie wdroże-
nia systemu OTAGO;
15 marca
– spotkanie z przedstawi-
cielami PGE Dystrybucja S.A.

Burmistrz na bieżąco orga-
nizował posiedzenia kierow-
nictwa urzędu, podczas któ-
rych omawiane były bieżące
sprawy gminy, współpraco-
wał z organami Rady Miejskiej
oraz brał udział w posiedze-
niach komisji Rady Miejskiej. * 

Sprawozdanie z pracy burmistrza
od 17 lutego do 16 marca 2016 r.

Aplikacja jest darmowa i prosta w użyciu
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Uruchomiona została aplikacja na smart-

fony poprzez którą mieszkańcy zgłaszać

mogą incydenty, awarie czy nieprawidło-

wości do różnych instytucji publicznych.

Wraz z zamknięciem wiaduktu przy al. Kalin wykonawca mo-

dernizacji linii kolejowej (Trakcja PRKiI S.A.) wdrożył w są-

siedztwie wiaduktu tymczasową organizacje ruchu, m.in. na

części ul. Świętojańskiej, przy której znajduje się Szkoła Pod-

stawowa nr 5.

Przewidując wzrost natężenia ruchu w obszarze szkoły, 

w trosce o bezpieczeństwo uczniów i komfort rodziców dowożą-

cych dzieci do placówki, na odcinku od ronda im. „Solidarności” do

ul. Krótkiej wprowadzono ruch jednokierunkowy. Wyjazd z obszaru

szkoły przewidziano ulicą 1 Maja (alternatywnie również ulicami

Staropolską i Rejtana). Wszystkie trasy stosownie oznakowano. 

Urząd Miasta i Gminy jest w stałym kontakcie z wykonawcą

modernizacji linii kolejowej i na bieżąco analizuje trudności wyni-

kające z tymczasowej organizacji ruchu. Trasa objazdów nie jest

ostateczna. Wszystkie ewentualne wnioski i uwagi mieszkańców

będą – po analizie UMiG – kierowane do wykonawcy inwestycji.

Wszystkich kierowców prosimy o cierpliwość i stosowanie się

do obowiązującego oznakowania.

Jednokierunkowa Świętojańska

Zgłoś coś – interwencje przez smartfona
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10 marca Gmina Piaseczno podpi-

sała umowę na wyłapywanie,

przygotowywanie do adopcji 

oraz utrzymanie w schronisku

bezdomnych zwierząt z terenu

gminy Piaseczno. Przetarg na

świadczenie ww. usług wygrało

Konsorcjum firm z Zawiercia,

które było jedynym oferentem.

Podpisana umowa będzie obowią-

zywać do końca 2016 r. Umowa 

z poprzednim wykonawcą dr Da-

riuszem Różyckim Gabinet Wete-

rynaryjny PRIMA-VET wygasła 

z końcem ubiegłego roku.

Informacja o nowym podmio-

cie zajmującym się odławianiem,

utrzymaniem i przygotowaniem

bezdomnych zwierząt do adopcji,

zwłaszcza jego lokalizacja, wywo-

łała sporo kontrowersji i znaków

zapytania, szczególnie wśród wła-

ścicieli czworonogów. Obawy wy-

dają się przesadzone i nieuzasad-

nione, bo na wstępie trzeba przy-

pomnieć, że do schroniska w Za-

wierciu i w Racławicach trafią

tylko zwierzęta bezdomne, tzn. ta-

kie, których właściciel nie jest moż-

liwy do zidentyfikowania. Każdy,

kto zachipował swojego czworo-

noga nie ma się czego obawiać. 

W razie zaginięcia zwierzęcia, chip

- stanowiący „elektroniczny do-

wód osobisty” - umożliwia iden-

tyfikację, szybki kontakt z właści-

cielem zatrzymanego „uciekiniera”

i jego odbiór "na miejscu". Straż

Miejska w Piasecznie w ramach

prowadzonej od kilku lat akcji nie-

odpłatnego chipowania zwierząt

domowych dokonała już kilka ty-

sięcy rejestracji, a tegoroczna akcja

rusza na początku kwietnia i zo-

stanie nią objętych kolejnych 600

zwierząt. Zatem, jeśli leży nam na

sercu los naszego zwierzaka, po-

stępujmy odpowiedzialnie.

Kim jest nowy wykonawca
i dlaczego tak daleko?

W rozpisanym przetargu ofe-

rent musiał spełnić szereg warun-

ków, m.in. wykazać się doświad-

czeniem w prowadzonej działal-

ności, przedstawić szereg doku-

mentów poświadczających profe-

sjonalizm wykonywanych usług,

kwalifikacje pracowników, zgodę 

i nadzór służb weterynaryjnych

oraz rekomendacje.

Jednocześnie prawo zamó-

wień publicznych nie pozwala za-

węzić obszaru pochodzenia wyko-

nawcy np. tylko do terenu Gminy

Piaseczno czy województwa ma-

zowieckiego. Taki zapis mógłby zo-

stać uznany za ograniczenie kon-

kurencji i oprotestowany.

Jednym z kryteriów, nie-

zmiennym zresztą od kilku lat, jest

maksymalny czas dojazdu – do 

4 godzin od wezwania. Im krótszy

czas odbioru czworonoga deklaro-

wanego przez wykonawcę, tym

lepsza ocena przedstawionej ofer-

ty. Mimo że wymagania wzglę-

dem wykonawców nie zmieniały

się zasadniczo od kilku lat, tym ra-

zem do przetargu przystąpił tylko

jeden oferent - Konsorcjum firm

Rafał Żmuda Zakład Ogólnobu-

dowlany-Usługowy z Zawiercia

oraz PLAMA Jan Michalski z Racła-

wic. Choć sama nazwa firmy może

wzbudzać dezorientację, to wyko-

nawca jest sprawdzonym i profe-

sjonalnym podmiotem, od trzech

lat zajmującym się opieką nad

zwierzętami.

Prowadzone schronisko, z któ-

rego usług mamy korzystać, funk-

cjonuje od początku 2013 roku 

i zgodnie z przedstawioną doku-

mentacją spełnia wszelkie wy-

mogi określone w Rozporządze-

niu Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi w sprawie szczegółowych

wymagań weterynaryjnych dla

prowadzenia schronisk dla zwie-

rząt. Schroniska funkcjonują na

podstawie aktualnych zezwoleń

tamtejszych wójtów na prowa-

dzenie schroniska dla bezdom-

nych zwierząt.

Konsorcjum prowadzi dwie

placówki i obie zostały wpisane do

rejestrów podmiotów nadzorowa-

nych przez powiatowych lekarzy

weterynarii oraz otrzymały wete-

rynaryjne numery identyfikacji

(12083401 i 24163401). Schroniskom

została również udzielona zgoda

przez lokalne władze na prowa-

dzenie działalności we wskaza-

nym miejscu. Oba na stałe współ-

pracują z lekarzem weterynarii,

który nie tylko leczy podopiecz-

nych i dba o ich ogólny stan zdro-

wia, ale również dokonuje zabie-

gów sterylizacji i kastracji. Na

miejscu zwierzęta podlegają szcze-

pieniom, nie tylko tym podstawo-

wym.Bezdomne psy i koty z te-

renu gminy Piaseczno będą prze-

wożone do śląskich schronisk

przez profesjonalną kadrę i specja-

listyczne pojazdy przeznaczone do

tego celu. Firmy posiadają europej-

skie zezwolenia na przewóz psów

i kotów a kierowcy specjalistyczną

licencje wydawaną po spełnieniu

norm z Rozporządzenia Rady(WE)

nr 1/2005 z dn. 22 grudnia 2004 r.

oraz przeszli kurs kwalifikacyjny

na obsługę transportu zwierząt.

Przed podpisaniem umowy urzęd-

nicy z Piaseczna udali się z nieza-

powiedzianą wizytą do wyko-

nawcy bezpośrednio weryfikując

deklarowane warunki bytowe

zwierząt oraz czas dotarcia na te-

ren Piaseczna.

Co do jakości świadczonych

usług to najlepszą rekomendacją

dla konsorcjum jest opinia Kra-

kowskiego Towarzystwa Opieki

nad Zwierzętami, które w paź-

dzierniku br. napisało, m.in.:

„Liczne kontrole wykonywane

przez ostatnie lata, a także kon-

trole i wizyty w schronisku ma-

jące miejsce w 2015 r. pozwalają

stwierdzić, iż schronisko to roz-

wija się i jest skierowane na za-

pewnienie najlepszej możliwej

opieki nad zwierzętami”. KTOZ

podkreśla, że obiekty na terenie

schroniska są stale modernizo-

wane i rozbudowywane dla po-

prawy jakości życia bezdomnych

podopiecznych. Wszystkie zwie-

rzęta wydawane do adopcji są ste-

rylizowane i kastrowane a te zbyt

młode mają zapewniony ten za-

bieg nieodpłatnie w schronisku po

osiągnięciu dojrzałości. Każde

zwierze jest chipowane i wpisy-

wane do Międzynarodowej Bazy

Danych Safe-Animal, by umożli-

wić ewentualnym uciekinierom

powrót do domów. „Ponadto bar-

dzo chwalimy schronisko za wy-

konywanie kontroli przed- i po-

adopcyjnych, co w przypadku

schronisk prywatnych nie znaj-

duje zastosowania” - czytamy 

w podsumowaniu opinii Krakow-

skiego Towarzystwo Opieki nad

Zwierzętami.

Ważne jest także, że w trakcie

trwania całego okresu umowy

Urząd będzie mógł skontrolować

warunki przetrzymywania zwie-

rząt, jakość ich opieki oraz proces

adopcji. Pierwsza kontrola bezpo-

średnio w schroniskach miała już

miejsce w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia.

Jak wygląda odławianie
zwierząt?

Pierwszą instancją pozostaje

tu Straż Miejska i to ona decyduje

o wezwaniu personelu schroniska.

Pracownicy schroniska nie mogą

samowolnie decydować o zabra-

niu zwierzęcia z terenu gminy, 

a zgłoszenia mieszkańców o bez-

domnych zwierzętach kierowane

bezpośrednio do schroniska będą

i tak przekazywane do weryfikacji

Straży Miejskiej, która podej-

mie decyzję o ich dalszym losie.

Wszystkie informacje o błąkają-

cych się psach i kotach należy więc

zgłaszać bezpośrednio do Straży

Miejskiej (tel. alarmowy 986). Jej

funkcjonariusze zweryfikują zgło-

szenie oraz dysponując czytni-

kiem sprawdzą, czy zwierzak 

posiada chip z informacją o wła-

ścicielu. Jedynie w przypadkach,

w których właściciel nie może ode-

brać swojego czworonoga (np. 

z powodu pobytu w szpitalu, de-

legacji) lub będzie ono agresywne,

zwierzak zostanie zabrany przez

wezwany personel schroniska 

i będzie tymczasowo przebywać

pod jego opieką. W dowolnym mo-

mencie, po ustaleniach z opieku-

nem, pupil będzie przywieziony 

z powrotem przy okazji jednej 

z licznych wizyt pracowników

schroniska na terenie Gminy

(średnio 2-3 razy w tygodniu).

Zwierzęta bezdomne, nie ma-

jące zidentyfikowanych właścicieli

zostaną odebrane przez personel

schroniska w ciągu kilku godzin

(maksymalnie 4) i przewiezione

specjalistycznym transportem do

schroniska, w którym pozostaną

pod fachową opieką weterynarza

i opiekunów do czasu znalezienia

im nowego domu. Dzięki interne-

towej bazie ogłoszeń będzie moż-

liwa adopcja także przez miesz-

kańców Piaseczna.

W nagłych przypadkach prze-

widziano współpracę z lokalnym

gabinetem w Piasecznie, który bę-

dzie udzielać pomocy zwierzętom

poszkodowanym w wypadkach

komunikacyjnych.

Co z piaseczyńskim schro-
niskiem?

Intencją i celem piaseczyń-

skich samorządowców jest bu-

dowa wspólnego, utrzymywanego

przez wszystkie gminy, komunal-

nego schroniska dla całego po-

wiatu. To z inicjatywy burmistrza

gminy Piaseczno poruszono temat

powiatowego schroniska na kon-

wencie Burmistrzów i Wójtów 

i prowadzone są rozmowy i usta-

lenia w powyższej sprawie. Wciąż

trwają poszukiwania wystarcza-

jąco dużego terenu, na którym mo-

głoby powstać schronisko spełnia-

jące wymagania przepisów prawa

oraz organizacji ekologicznych wal-

czących o prawa zwierząt. Podsta-

wowym utrudnieniem i prze-

szkodą we wskazaniu docelowej

lokalizacji są protesty mieszkań-

ców, którzy obawiają się - często

mocno wyolbrzymianych - uciąż-

liwości wynikających z sąsiedztwa

tego rodzaju działalności.

W sierpniu 2014 roku Bur-

mistrz Zdzisław Lis wraz z przed-

stawicielami pozostałych gmin 

z terenu powiatu piaseczyńskiego

odwiedzili Międzygminne Schro-

nisko dla Bezdomnych Zwierząt

w Tomarynach obok Biesala 

w województwie Warmińsko-

Mazurskim. Schronisko położone

w głębi lasu, nie zakłócające spo-

koju mieszkańców, posiadające

duży teren, na którym zwierzęta

mają duże wybiegi spacerowe,

oraz formuła jego funkcjonowania

i finansowania to miejsce na któ-

rym samorząd piaseczyński

chciałby się wzorować.

Na koniec kilka liczb:
W zeszłym roku na terenie

gminy Piaseczno wyłapano 114

bezdomnych psów i 56 kotów.

Na ten cel na rok 2016 zapisana

jest w budżecie kwota 340 tys. 

(w 2015 r. było to ponad 288 tys.)

Koszty w 2016 r.:

- Odłowienie psa, transport, wy-

konanie podstawowych zabiegów

lekarskich (ew. leczenie, szcze-

pienie, zwalczanie pasożytów, chi-

powanie, kastracja/sterylizacja)

znalezienie miejsca u opiekuna –

2.330 zł brutto (w 2015 r. - 2.268 zł)

- Odłowienie kota, transport, wy-

konanie podstawowych zabiegów

lekarskich (ew. leczenie, szczepie-

nie, zwalczanie pasożytów, chipo-

wanie, kastracja/sterylizacja) zna-

lezienie miejsca u opiekuna – 700

brutto (w 2015 r. - 918 zł).      

*   

10 marca gmina Piaseczno podpisała umowę na wyłapywanie, przygotowywanie do adopcji oraz utrzymanie w schronisku 
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było jedynym oferentem. Podpisana umowa będzie obowiązywać do końca 2016 r. Umowa z poprzednim wykonawcą dr Dariu-

szem Różyckim Gabinet Weterynaryjny PRIMA-VET wygasła z końcem ubiegłego roku.

Bezdomne zwierzęta

Bezpłatne chipowanie i sterylizacja/kastracja zwierząt

Chipowanie psów i kotów jest

całkowicie bezpłatne i odbywa

się na koszt gminy. Elektro-

niczne znakowanie zwierząt

polega na wprowadzeniu przez

lekarza weterynarii pod skórę

zwierzęcia mikrochipu. Chipo-

wanie jest zabiegiem bezbole-

snym dla zwierzęcia. Numer

chipu jest rejestrowany w ogól-

nopolskiej bazie danych. Chi-

powanie to doskonała metoda

zapobiegania bezdomności

zwierząt, umożliwiająca szyb-

kie ustalenie właściciela zwie-

rzęcia.

Akcja obejmuje również

bezpłatną sterylizację/kastrację

zwierząt pochodzących z terenu

gminy Piaseczno. Sterylizacja/ka-

stracja dotyczy psów i kotów,

których właściciele mieszkają na

terenie gminy Piaseczno. Usługa

jest całkowicie bezpłatna – od-

bywa się na koszt gminy.

Warunki skorzystania 
z zabiegu:
a) właściciel zwierzęcia musi

mieć adres zameldowania lub

zamieszkania na terenie gminy

Piaseczno;

b) właściciel zwierzęcia wypełnia

formularz „Wniosek właściciela o

wykonanie zabiegu steryliza-

cji/kastracji psa/kota w 2016 r.”;

c) konieczne jest okazanie do-

wodu tożsamości lub innego do-

kumentu stwierdzającego adres

zameldowania/zamieszkania na

terenie gminy Piaseczno (np.

zeznanie podatkowe złożone za

rok poprzedni);

d) konieczne jest także okazanie

książeczki zdrowia psa/kota, ro-

dowodu lub innego dokumentu

potwierdzającego prawa do

zwierzęcia;

e) pies i kot musi być oznako-

wany chipem;

f) w przypadku psów wyma-

gane jest, aby pies posiadał ak-

tualne szczepienie przeciwko

wściekliźnie;

g) właściciel zwierzęcia może

wykonać maksymalnie dwa za-

biegi w 2016 roku.

Akcja chipowania i steryliza-

cji/kastracji zwierząt prowadzona

jest w jedenastu gabinetach we-

terynaryjnych położonych w na

terenie gminy Piaseczno – ich li-

sta dostępna jest na stronie

www.piaseczno.eu.

Straż Miejska w Piasecznie informuje, że rozpoczęła się akcja wszczepiania elektronicznych

identyfikatorów oraz bezpłatnej sterylizacji/kastracji zwierząt pochodzących z terenu

gminy Piaseczno.

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Czy w Piasecznie, wzorem nie-
których miast, powinniśmy za-
kazać występów cyrkowych 
z udziałem zwierząt na tere-
nach należących do gminy?.
Tak brzmiało pytanie w son-
dzie którą Gmina Piaseczno
przeprowadziła za pomocą
strony internetowej www.pia-
seczno.eu

W badaniu, które trwało blisko dwa miesiące wzięło
udział 2410 osób. Głosujący prezentowali bardzo podzielone
opinie. 1228 (50,95 %) osób opowiedziało się za wprowa-
dzeniem zakazu, przeciw było 1178 (48,88 %). 

Wyniki sondy



Park Miejski
Po latach niepewności i sporu to-

czącego się wokół własności

parku wreszcie ruszają prace

związane z jego rewitalizacją.

Decyzją wojewody park został

podzielony na dwie części, któ-

rych własność przypadła gminie

Piaseczno i powiatowi piaseczyń-

skiego. Na mocy porozumienia

samorządy wydzierżawiły sobie

nawzajem działki potrzebne do

realizacji swoich zamierzeń i po-

dzieliły się zadaniami do zreali-

zowania na tym obszarze.

Część parku od strony ulicy

Chyliczkowskiej zachowa swój

sportowy charakter. Powiat pia-

seczyński przygotuje tam nowe

wielofunkcyjne boiska z synte-

tyczną nawierzchnią. Gmina

wyremontuje stare trybuny,

które będą obudowanym drew-

nem wielkim siedziskiem

wśród zieleni i nadal będą miej-

scem spotkań dla młodzieży. 

Tuż przy boiskach sportowych

gmina zamierza zlokalizować

plac zabaw dla dzieci, z drewnia-

nymi urządzeniami, oraz prze-

nieść obok urządzenia do street

workoutu, gdyż w ich obecnej

lokalizacji powstanie nowe wej-

ście do parku, z klombami 

i trawnikami. W parku zmoder-

nizowane zostaną aleje, po-

wstaną nowe nasadzenia, posa-

dowione zostaną też nowe

elementy małej architektury,

ławki, kosze i latarnie. W związku

z historycznym charakterem

parku, który objęty jest ochroną

konserwatorską, planuje się za-

chowanie oryginalnego układu

jego alejek. Atrakcją samą w so-

bie, świadczącą o unikalności

projektu, mogą być plany zwią-

zane z umieszczeniem w parku

galerii rzeźb światowej sławy ar-

tysty z Piaseczna, profesora Jó-

zefa Wilkonia.

W kolejnym etapie przepro-

wadzona zostanie moderniza-

cja terenu przy stawie oraz bu-

dowa mostku nad Kanałem Pia-

seczyńskim. Planowane jest

również zainstalowanie sys-

temu monitoringu, aby miesz-

kańcy mogli czuć się bezpiecz-

nie na tym terenie.

Gmina składa właśnie do-

kumentację w celu uzyskania

pozwolenia na budowę. W wa-

kacje możliwy jest przetarg na

wykonawcę robót, które mo-

głyby się rozpocząć już wczesną

jesienią.

Park Zachodni
Odnowę terenu zielonego

przylegającego do osiedla Jed-

ność podzielono na dwie części.

W zeszłym roku gmina zreali-

zowała plac zabaw dla dzieci

wraz z urządzeniami sprawno-

ściowymi dla dorosłych. Zapla-

nowano też nowy układ ko-

munikacji z kostki brukowej,

który łaczył będzie obie części

parku. 

Drugą część terenu zaplano-

wano jako część parkową prze-

znaczoną do wypoczynku. Na

środku zaprojektowano ażurową

altanę z ławeczkami, która bę-

dzie obsadzona pnącymi różami.

Układ komunikacji będzie od-

wzorowaniem istniejących prze-

deptów. Przewidziano również

utworzenie placyków wypo-

czynkowych dla seniorów, gdzie

będą m.in. stoliki szachowe oraz

urządzenia do rekreacji rucho-

wej. Altanę będą otaczać okręgi

z nasadzeniami krzewów ozdob-

nych róż. W tej części przewi-

dziano dekoracyjne, niskie oś-

wietlenie wraz z monitorin-

giem. Wszystkie niezbędne do

budowy drugiego etapu doku-

menty są już gotowe i wyła-

niany jest właśnie generalny

wykonawca robót. Budowa po-

winna rozpocząć się na po-

czątku maja, a prace zakończą

się najprawdopodobniej z koń-

cem sierpnia. Całkowity koszt

wykonania drugiej części parku

wyniesie blisko 200 tys. zł.

Górki Szymona
Górki Szymona zostały zre-

witalizowane w 2014 roku. 

W zeszłym roku Wydział Utrzy-

mania Terenów Publicznych

przeprowadził inwentaryza-

cję botaniczną tego obszaru, 

a w tym roku planowane jest

wykonanie nasadzeń zgod-

nych z siedliskiem. 

Na ten rok zaplanowano

również rekultywację wydmy

piaskowej, co jest wymogiem

miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla

tego terenu. Prace będą miały

na celu umocnienie zboczy wy-

dmy poprzez wykonanie nasa-

dzeń ochronnych, a tam, gdzie

będzie to konieczne, zastoso-

wane zostanie faszynowanie.

Na terenie Górek Szymona za-

planowano również ustawie-

nie nowej ścieżki edukacyjnej

opisującej siedliska roślinne. 

W tym roku gmina zarezerwo-

wała 70 tys. zł, co pozwoli przy-

gotować niezbędną dokumenta-

cję i rozpocząć prace terenowe.

Na placu „ogniskowym” po-

jawi się również nowa wiata re-

kreacyjna, której ustawienie

planowane jest w ramach dzia-

łań Stowarzyszenia Gmin i Po-

wiatów Zlewni Rzeki Jeziorki.

Park Ogrodowa
W oddanym w zeszłym

roku do użytku parku przy ul.

Ogrodowej w Józefosławiu

gmina na bieżąco wykonuje

prace pielęgnacyjne i nowe na-

sadzenia. W tym roku gmina

planuje wykonać niezbędną do-

kumentacje projektową umoż-

liwiającą ustawienie na terenie

parku pawilonu gastronomicz-

nego. Już wiosną ogłoszone zo-

stanie stosowne zapytanie ofer-

towe, które wyłoni dostawcę 

i konkretny typ pawilonu. Za-

nim ten obiekt powstanie, pla-

nowane jest wprowadzenie roz-

wiązania zastępczego, które

umożliwi wynajęcie części

parku z przeznaczeniem na fo-

odtruck, który zaoferuje odwie-

dzającym park drobne przeką-

ski i lody.

Skwer Kisiela
W tym roku gruntowną

modernizację przejdzie skwer

Kisiela obok Urzędu Miasta.

Trwa właśnie procedura prze-

targowa dla inwestycji wartej

ponad 10 mln zł. Głównym po-

wodem przebudowy jest po-

prawa bezpieczeństwa prze-

ciwpowodziowego i poprowa-

dzenie dużych rurociągów pod

placem, gdzie chowa się ka-

nał Perełki. Niejako przy oka-

zji zmodernizowany zostanie

sam skwer, który zyska nowe

oblicze.

Projekt zakłada stworzenie

w jego centralnej części lekko

wyniesionego podestu o śred-

nicy blisko jedenastu metrów

oraz adaptację istniejących

schodów na miejsca, które

oprócz funkcji komunikacyj-

nej będą stanowić widownię

dla stworzonego w ten sposób

mini-amfiteatru. Ozdobą sce-

ny ma być centralnie umiesz-

czona kaskada wodna połą-

czona z niewielkim oczkiem

otoczonym zielenią. Cała ka-

skada podświetlona będzie cie-

płą barwą światła, które pod-

kreślać będzie dodatkowo jej

walory estetyczne.

Na skwerze pojawią się

również nowe nasadzenia ro-

ślinne. Przy alejkach staną sty-

lowe latarnie, ławki typu parko-

wego i kosze na śmieci. Oświe-

tlenie zostanie uzu pełnione

nowymi punktami świetlnymi

umieszczonymi w posadzce.

Trakt nad Perełką
Na początku kwietnia

gmina ogłosiła zapytanie ofer-

towe na stworzenie koncepcji

wykonania ciągu pieszo-rowe-

rowego biegnącego wzdłuż Ka-

nału Piaseczyńskiego. Nowy

trakt spacerowy planowany jest

od ul. Żytniej (której przedłuże-

nie będzie wykonane przy oka-

zji budowy Centrum Eduka-

cyjno-Multimedialnego przy ul.

Jana Pawła II) do mostku nad Pe-

rełką, stanowiącego wejście do

parku Miejskiego od strony ul.

Prusa. Ten nowy, uroczy deptak

będzie przecinał miasto na pół,

tworząc pieszy ciąg komunika-

cyjny łączący wschodnią część

miasta z zachodnią. Zapytanie

nie narzuca zastosowania kon-

kretnych rozwiązań, ale wy-

maga od projektanta zasto-

sowania elementów małej ar-

chitektury i uwzględnienia wy-

konania oświetlenia w taki spo-

sób, aby można było spacero-

wać również po zmierzchu. 

Na wykonanie dokumentacji

gmina przewidziała kwotę 66

tys. zł. Koncepcja powinna być

gotowa jesienią, a pierwszy etap

prac łączących park ze skwerem

Kisiela powinien wystartować

na przełomie roku.

Skwer na rogu Młynar-
skiej i Warszawskiej

Na gminnej działce zlokali-

zowanej u zbiegu ulic Warszaw-

skiej i Młynarskiej powstanie
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Sukcesywne pozyskiwanie nowych terenów zielonych oraz modernizacja i rewi-

talizacja istniejących obiektów służących rekreacji i odpoczynkowi mieszkańców

stanowi uzupełnienie priorytetowych zadań jakimi od lat jes budowa dróg i szkół.

Rozwój terenów 

zieleni publicznej

Koncepcja rewaloryzacji Parku Miejskiego w Piasecznie 

Trybuny - ulubione miejsce spotkań młodziezy, zyskają nowa estetykę

Kanał Jeziorki i  Kanał Piaseczyński mają potencjał by stać się pieszo-rowerowymi ciągami komunikacyjnymi, stając się
równocześnie atrakcyjnymi miejscami do aktywnego wypoczynku
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nowy skwer z zielenią, a w czę-

ści bezpośrednio przylegającej

do ulic przewidziano wybudo-

wanie nowych miejsc parkingo-

wych. Gmina planując nowe za-

gospodarowanie tego sporego

terenu o powierzchni 5 tys.

mkw., chce zachować układ ist-

niejących przedeptów i na ich

miejscu wybudować nowe

alejki parkowe. W części central-

nej planowane jest umieszcze-

nie rzeźby, a na terenie wokół

powstaną klomby z zielenią

oraz elementy małej architek-

tury. Nie zabraknie również

miejsca do chwili relaksu na

świeżym powietrzu, a dla lubią-

cych słoneczne kąpiele przewi-

dziano ustawienie leżaków par-

kowych.

Obecnie gmina przystępuje

do czyszczenia terenu, a po

okresie lęgowym  zaplanowano

wycinkę chorych i zagrażają-

cych bezpieczeństwu drzew. 

W wakacje planowana jest roz-

biórka istniejących garaży. Rów-

nolegle do porządkowania te-

renu przygotowywana będzie

dokumentacja budowlana, któ-

ra wraz z niezbędnymi pozwo-

leniami powinna być gotowa

jeszcze w tym roku. Prace roz-

poczną się prawdopodobnie

wiosną przyszłego roku.

Kanion kanału Jeziorki
Późną jesienią 2015 roku

gmina Piaseczno przystąpiła do

realizacji koncepcji zakładającej

stworzenie wzdłuż rowu Je-

ziorki ciągu spacerowego połą-

czonego miejscami rekreacyj-

nymi ulokowanymi u zbiegu

głównych arterii komunikacyj-

nych Józefosławia.

W pierwszym etapie zosta-

nie zrealizowany projekt aran-

żacji przestrzeni u zbiegu ulic

Julianowskiej i Cyraneczki. Re-

alizacja tego zadania rozpoczęła

się od aranżacji rejonu przyle-

gającego do skrzyżowania. Je-

sienią 2015 roku wykonano już

trejaże, a obecnie trwa ich ob-

sadzanie pachnącymi odmia-

nami pnączy. Wykonano już

drewnianą platformę o wyso-

kości 15 cm, na której usta-

wione zostaną ławki i donice 

z zielenią, a obok już niebawem

zostaną nasadzone niewielkie

drzewa.

Elementem wiążącym obie

strony ul. Cyraneczki będzie

drewniana pergola obsadzona

pachnącymi pnączami, nad

którą zawisną latarnie. Pod za-

daszeniem pergoli będzie prze-

biegać ciąg pieszy i ścieżka.

W drugim półroczu 2016

roku wykonany zostanie zbior-

nik retencyjny, który powstanie

w rejonie skrzyżowania ulic Cy-

raneczki i Wilanowskiej. Kon-

cepcja zakłada połączenie w tym

miejscu funkcji technicznych

zbiornika retencyjnego z aspek-

tami rekreacji na świeżym po-

wietrzu. Z jednej strony zbiornik

ma ochronić gęsto zabudowane

obszary osiedli mieszkaniowych

od powodzi, z drugiej – być miej-

scem do wypoczynku. Projekt

zakłada połączenie terenu zbior-

nika z ciągiem spacerowym. Zlo-

kalizowany zostaniu tu również

wybieg oraz urządzenie trenin-

gowe dla psów.

Zieleń w mieście
Równolegle z realizacją du-

żych projektów i odzyskiwaniem

dla mieszkańców nowych obsza-

rów zieleni prowadzone będą

bieżące prace, mające na celu po-

prawę estetyki głównych ciągów

komunikacyjnych w mieście

oraz w sąsiedztwie obiektów pu-

blicznych. Na ulicach Puławskiej

oraz Kościuszki, oprócz pielęgna-

cji klombów, wykonane zostaną

nowe nasadzenia dębów kolum-

nowych w miejscu starych,

chory drzew. Zrewitalizowana

zostanie też zieleń osiedlowa

przy ul. Fabrycznej, gdzie zosta-

nie uporządkowany drzewostan

i zostaną wykonane nasadzenia

roślin ozdobnych przystosowa-

nych do warunków miejskich.

Planowane są też prace w okoli-

cach dworca PKP, gdzie zostanie

utwardzony teren przy plano-

wanej kawiarni, zostaną usta-

wione rośliny w donicach, a będą

usunięte stare, zagrażające bez-

pieczeństwu drzewa. Szpaler

dwudziestu drzew alejowych zo-

stał wykonany jesienią w Al. 3 Ma-

ja. W tym roku, po drugiej stro-

nie drogi, zostanie przeprowa-

dzona pielęgnacja koron drzew

usytuowanych pod linią ener-

getyczną.

Zieleń w sołectwach
Porządkowanie terenów

publicznych ma również miej-

sce w innych miejscowości na

terenie gminy. W Zalesiu Gór-

nym zostanie zmodernizo-

wany bazarek przy ul. Pionie-

rów, na którym powstaną

wiaty handlowe. Po zakoń-

czeniu remontu dworca PKP, 

w porozumieniu z nadleśnic-

twem, zostanie wykonana pie-

lęgnacja terenów bezpośred-

nio przylegających do stacji 

w Zalesiu Górnym. W kolej-

nych latach  przewidziana jest

również realizacja placu Du-

szczyka w bezpośrednim są-

siedztwie Zespołu Szkół Pub-

licznych. Zakres prac uzależ-

niony jest od regulacji spraw

własnościowych.

Ponadto będą porządkowa-

ne tereny rekreacyjne w Złoto-

kłosie, Henrykowie-Uroczu i Ka-

mionce oraz aranżowana bę-

dzie zieleń na placu zabaw 

w Bobrowcu.

Wydział Utrzymania Tere-

nów Publicznych regularnie

uzupełnia i doposaża prze-

strzeń publiczną w zakresie

elementów małej architek-

tury, na bieżąco reagując na

potrzeby zgłaszane przez soł-

tysów poszczególnych miej-

scowości.

*

W centrum Piaseczna powstanie nowy skwer na rogu ul. Warszawskiej i Młynarskiej 
- wstępna koncepcja

Kaskada wodna będzie jednym z nowych elementów zrewitalizowanego Skweru Kisiela

Człowiek odpowiada za ponad 94%

przyczyn powstania pożarów

traw. Dzieje się tak gdyż wśród rol-

ników od pokoleń panuje przeko-

nanie, że wypalenie zalęgającej na

łąkach roślinności oraz pożniw-

nych resztek roślinnych spowoduje

szybszy i bujniejszy odrost młodej

trawy, poprawi jakość gleby a tym

samym przyniesie korzyści ekono-

miczne. Nic bardziej błędnego. 

Wypalanie traw, słomy i zaro-

śli to brutalny sposób niszczenia

zieleni, które nie daje żadnych pro-

fitów, a wręcz przeciwnie – przy-

nosi jedynie szkody. Szacuje się, że

nawet jednorazowe wypalenie

trawy obniża wartość plonów o 5–

8%, a po takim zabiegu ziemia po-

trzebuje nawet kilku lat, by wydać

plony, takie jak przed pożarem. 

Pożar to naruszenie struk-

tury gleby, która posiada struk-

turę gruzełkowatą. Dzięki temu

jest łatwa w uprawie, ułatwia roz-

budowę systemu korzeniowego

roślin, nie ulega erozji, szybko po-

chłania i zatrzymuje wodę. 

Na skutek wypalania traw po-

wstają groźne pożary, które obej-

mują nie tylko pola, łąki i nieużytki,

ale także lasy i zabudowania spra-

wiając, iż w pożarach giną ludzie 

i zwierzęta. Co roku płomienie

uśmiercają setki tysięcy zwierząt,

zarówno tych małych, przez nas

niezauważanych (dżdżownic, pa-

jąków, wijów, owadów), jak i tych

większych saren, bażantów, kuro-

patw, gryzoni i płazów. 

Sam dym pochodzący z wy-

palania także jest bardzo niebez-

pieczny: zatruwa atmosferę, po-

woduje problemy zdrowotne

(trudności w oddychaniu, łza-

wienie itp.), ogranicza widocz-

ność utrudniając ruch samocho-

dowy. 

Należy podkreślić, że zgodnie

z art. 131 ustawy o ochronie przy-

rody, kto wypala łąki, pastwis-

ka, nieużytki, rowy, pasy przy-

drożne, szlaki kolejowe, trzcino-

wiska lub szuwary podlega karze

aresztu lub grzywny.

Koniec zimy i po-

czątek wiosny to

od wielu lat okres,

w którym zna-

cząco wzrasta

liczba pożarów

traw i nieużytków.

Stop wypalaniu traw

Kraina Jeziorki to ponad 400 km

szlaków rowerowych na obszarze

powiatu piaseczyńskiego, części

powiatu grójeckiego oraz gminy

Mszczonów. Nowe zaktualizowa-

ne wydanie Przewodnika rowe-

rowego po Krainie Jeziorki, opu-

blikowane przez Stowarzyszenie

Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Je-

ziorki, przedstawia 18 szlaków ro-

werowych tak, aby w razie braku

oznakowania w terenie łatwo

było utrzymać się na wyznaczo-

nym kursie. Estetyczna i po-

ręczna publikacja zawiera 120

stron na których umieszczone są

liczne mapy oraz opis atrakcji tu-

rystycznych i zabytków  znajdu-

jących się w dolinie rzeki Jeziorki.

Na rowerzystów, mieszkań-

ców gminy Piaseczno przewod-

niki czekać będą w recepcji Urzędu

Miasta i Gminy Piaseczno, miesz-

czącej się na parterze budynku

przy ul. Kościuszki 5.

*

Na miłośników ro-

werowych wojaży

czekają w Urzędzie

Miasta i Gminy

Piaseczno bez-

płatne egzempla-

rze Przewodnika

Rowerowego.

Odbierz Przewodnik

Krainy Jeziorki

Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
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Przetarg na wynajem lokali na dworcu PKP
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza drugi pisemny
nieograniczony przetarg na wynajem lokali użytkowych,
zlokalizowanych w budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej
9 w Piasecznie.

Przedmiotem najmu są:
1. Lokal użytkowy  Nr 1 o powierzchni 14,56 m kw. zlokalizowany na
parterze budynku dworca PKP z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności usługowo-handlowej z wyłączeniem małej gastronomii
typu Kebab, jedzenia fast food, itd. oraz prowadzenia kiosku pra-
sowego. Okres obowiązywania umowy: 3 lata. Miesięczna stawka
wywoławcza czynszu za wynajem 1 m kw. powierzchni netto wynosi
50,00 zł. + VAT 23%. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie
wadium w wysokości  1 456,00 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta
pięćdziesiąt sześć złotych  00/100). 
2. Lokal użytkowy Nr 3 o powierzchni 6,16 m kw. zlokalizowany na
parterze budynku dworca PKP z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności usługowo-handlowej z wyłączeniem działalności ga-
stronomicznej oraz prowadzenia  kiosku prasowego. Okres obo-
wiązywania umowy: 3 lata. Miesięczna stawka wywoławcza czynszu
za wynajem 1 m kw. powierzchni netto wynosi  50,00 zł. + VAT 23%.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wyso-
kości  616,00 zł. (słownie: sześćset szesnaście złotych 00/100). 
3. Lokal użytkowy Nr 5 o łącznej powierzchni 19,83 m kw. zlokali-
zowany na parterze budynku  dworca PKP z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności usługowo-handlowej z wyłączeniem ma-
łej gastronomii typu Kebab, jedzenia fast food, itd.  oraz prowa-
dzenia kiosku prasowego. Okres obowiązywania umowy: 3 lata.
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m kw. po-
wierzchni netto wynosi  50,00 zł. + VAT 23%. Warunkiem udziału 
w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  1 983,00 zł. (słow-
nie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 00/100). 
4. Lokal użytkowy Nr 6 o łącznej powierzchni 212,49 m kw.   
z przeznaczeniem na Restaurację z zachowaniem przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Lokalu usytuowany jest na dwóch kondygnacjach. Lokal wy-
posażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego
ogrzewania i elektryczną. Przygotowywanie posiłków może się
odbywać wyłącznie na kuchenkach elektrycznych. Nie dopuszcza
się butli gazowych.

Wyposażenie lokalu: szafa magazynowa 1-drzwiowa drzwi
otwierane, 1,8x0,6x0,6 m, stal nierdzewna; szafa na środki czystości
dwukomorowa 1,8x1,2x0,6 m stal nierdzewna; szafa magazynowa
2-drzwiowa - drzwi przesuwne 1,8x0,8x0,6m stal nierdzewna; szafa
magazynowa 2-drzwiowa - drzwi przesuwne 1,8x1,2x0,6 m stal nie-
rdzewna; szafa ubraniowa z drzwiczkami w kształcie litery L; 
2 skrytki 0,4x0,49x1,8 m; stół przyścienny z drzwiami suwanymi
1x0,6x0,9m; stół ze zlewem jednokomorowym drzwi skrzydłowe
0,5x0,6x0,9m; stół przyścienny z drzwiami suwanymi 0,8x0,6x0,9m;
stół ze zlewem jednokomorowym drzwi skrzydłowe 0,6x0,6x0,9m;

krzesło cateringowe składane z polietylenu 0,48x0,56x0,85m; stół
cateringowy z aluminium blat stal nierdzewna 0,6x0,6x0,72 m.

Okres obowiązywania umowy: 3 lata.Miesięczna stawka wy-
woławcza czynszu za wynajem 1 m kw powierzchni netto wynosi
30,00 zł. + VAT 23%. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie
wadium w wysokości  12 749,40 zł. (słownie: dwanaście tysięcy sie-
demset czterdzieści dziewięć złotych 40/100).
5. Lokal użytkowy Nr 7 o łącznej powierzchni 79,49 m kw. zlokali-
zowany na I piętrze  budynku dworca PKP z przeznaczeniem na
biuro. Okres obowiązywania umowy: 3 lata. Miesięczna stawka
wywoławcza czynszu za wynajem 1 m kw. powierzchni netto wynosi
30,00 zł. + VAT 23%. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie
wadium w wysokości  4 769,40 zł. (słownie: cztery tysiące siedemset
sześćdziesiąt dziewięć  złotych   40/100). 
6. Lokal użytkowy Nr 8 o łącznej powierzchni 60,47 m kw. zlokali-
zowany na poddaszu budynku dworca PKP z przeznaczeniem na
biuro. Okres obowiązywania umowy: 3 lata. Miesięczna stawka
wywoławcza czynszu za wynajem 1 m kw. powierzchni netto wynosi
30,00 zł. + VAT 23%. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie
wadium w wysokości  3 628,20 zł. (słownie: trzy tysiące sześćset
dwadzieścia osiem złotych  20/100). 

Wadium w podanej wysokości należy wpłacać   do kasy Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5lub przelewem na
konto: 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094 do dnia  09.05.2016 r. z do-
piskiem:  „PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, USYTU-
OWANEGO W BUDYNKU DWORCA PKP  W   PIASECZNIE  -  np. lokal nr
1 o pow. 14,56 m kw. Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie
podlega zwrotowi, a zalicza się je na poczet kaucji.Skutkiem uchy-
lenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.

Złożona w ofercie stawka czynszu za 1 m kw. nie może być
równa lub niższa niż stawka wywoławcza. Złożenie oferty zawie-
rającej propozycję stawki czynszu za 1 m kw. równej lub niższej niż
cena wywoławcza spowoduje odrzucenie oferty. Niezależnie od
czynszu z tytułu najmu lokali Najemca zobowiązany będzie do uisz-
czania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia
elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, centralne
ogrzewanie, itp.). Najemca we własnym zakresie i na własny koszt
dokona niezbędnego wyposażenia w rzeczy ruchome najmowany
lokal w celu dostosowania go do prowadzenia swojej działalności. 

Umowy najmu będą obowiązywały od 15 marca 2016 r. Bur-
mistrz zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania umowy
może ulec zmianie.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa
będzie brała pod uwagę jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę.
Komisja przetargowa nie zakwalifikuje ofert do części niejawnej
przetargu, jeżeli: nie odpowiadają warunkom przetargu, zostały
złożone po wyznaczonym terminie, nie zawierają danych, jakie
zgodnie z warunkami przetargu powinna zawierać oferta lub dane
te są niekompletne, do ofert nie dołączono kopii dowodu wpłacenia
wadium, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Oferta powinna zawierać:
• imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę
oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny pod-
miot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpi-
sie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku spółek
wymagana jest umowa spółki lub statut, w przypadku osób roz-
poczynających działalność gospodarczą kopię wniosku o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej 
• oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem postępowania
przetargowego, wzorem umowy najmu oraz stanem technicz-
nym lokalu,
• kopię dokumentów: NIP, REGON  
• oferowaną wysokość czynszu netto za 1 m² powierzchni całkowitej
lokalu w wymiarze miesięcznym, wyrażoną w PLN, do dwóch miejsc
po przecinku - zapis liczbowy i słowny oferowanej stawki,  
• proponowany rodzaj działalności - krótki opis,
• dowód wpłaty wadium.
• czytelny podpis oferenta na każdym dokumencie oraz datę
sporządzenia oferty, brak czytelnego podpisu na którymkolwiek
dokumencie załączonym do oferty spowoduje odrzucenie
oferty.

Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie
formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zakle-
jenia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul.
Kościuszki 5 w terminie do dnia  09.05.2016 r. do godz. 10.30
z napisem na kopercie: PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYT-
KOWEGO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU DWORCA PKP W PIASECZ-
NIE - np. lokal nr 1 o pow. 14,56 m kw.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.05.2016 r. o godz. 11.00 w sali
nr 76, III piętro w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy
ul. Kościuszki 5.

Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowych lokali – w tym
celu lokale będą udostępnione w dniu 21.04.2016 r. od godz. 10.00
do godz. 1200 oraz w dniu 28.04.2016 r.  od godz. 13.00  do godz. 15.00 

Dokumenty do przetargu należy pobrać  w pokoju nr 90 w sie-
dzibie UMiG Piaseczno.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w pokoju nr 90 lub
pod nr tel. 22 70 17 679

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie możliwość
unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania
przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania której-
kolwiek z ofert i bez podania przyczyn.

O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w for-
mie pisemnej.

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

Ogłoszenie UiA.ZP.6721.18.2016.MKR.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tj. DzU z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz
art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tj. DzU z 2016 r., poz. 353), zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie
uchwały Nr 505/XIX/2016 z dnia 16 marca 2016 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym
Baszkówka, dla którego granice przedstawiono
na mapie i przebiegają następująco: wzdłuż po-
łudniowej granicy działki o nr ewid. 14/3 (ul. Sa-
dowa) – odcinek A-B, wzdłuż wschodniej granicy
działki o nr ewid. 25/8 (ul. Słoneczna) – odcinek
B-C-D-E, wzdłuż południowej granicy działki o nr
ewid. 25/8 i linii stanowiącej jej przedłużenie do
zachodniej granicy działki o nr ewid. 24/27 – od-
cinek E-F, wzdłuż zachodniej granicy części działki
o nr ewid. 24/27 – odcinek F-G, wzdłuż południo-
wej granicy działki o nr ewid. 24/7 – odcinek G-H,
wzdłuż zachodnich granic działek o nr ewid. 24/7,
24/6 i 24/5 – odcinek H-A.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można
zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Ko-
ściuszki 5, I piętro, pok. nr 32.

Wnioski do ww. projektu planu i prognozy
oddziaływania na środowisko można składać 
w terminie 21 dni od daty opublikowania niniej-
szego ogłoszenia: w formie pisemnej w kancelarii
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Ko-

ściuszki 5; pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno; ust-
nie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Archi-
tektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.
Kościuszki 5; za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres: urzad@piaseczno.eu.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym
do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia, nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnio-
skodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia
nieruchomości, której dotyczy, a także numeru 
i nazwy uchwały.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Urbanistyki i Architektury

Baszkówka

Ogłoszenie UiA.ZP.6721.19.2016.MKR

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (DzU z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art.
39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (DzU z 2016 r., poz. 353), zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały Nr
504/XIX/2016 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania dla części terenu w obrębie ewi-
dencyjnym Bąkówka, dla którego granice przed-
stawiono na mapie i przebiegają następująco: 
1) wzdłuż płd.-wsch. linii rozgraniczającej drogi
publicznej dojazdowej oznaczonej w uchwale Nr
165/VIII/2007 symbolem 4KDD oraz wzdłuż płd.-
wsch. linii rozgraniczającej drogi publicznej do-
jazdowej oznaczonej w uchwale Nr 575/XXVI/2004
symbolem 8KDD, stanowiącej płn.-zach. granice
działek o nr ewid. 11/18, 11/17 i 11/16 – odcinek A-B-C,
2) wzdłuż płd.-zach. linii rozgraniczającej drogi
lokalnej oznaczonej w uchwale Nr 575/XXVI/2004
symbolem 3KDL (ul. Asfaltowa) oraz wzdłuż jej
przedłużenia na wysokości działki o nr ewid. 34
do jej płd.-wsch. granicy – odcinek C-D,
3) wzdłuż płd.-wsch. granicy działki o nr ewid. 34
– odcinek D-E,
4) wzdłuż przedłużenia płd.-zach. granicy działki
o nr ewid. 12/22 do płd.-wsch. granicy działki o nr
ewid. 11/11 – odcinek E-F,
5) wzdłuż płd.-wsch. granicy działki o nr ewid. 11/11
– odcinek F-G,
6) wzdłuż płd.-zach. granic działek o nr ewid. 11/11
i 11/10 – odcinek G-A.

Z niezbędną dokumentacją można zapoznać
się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, 
I piętro, pok. nr 32.

Wnioski do ww. projektu planu i prognozy
oddziaływania na środowisko można składać 
w terminie 21 dni od daty opublikowania niniej-
szego ogłoszenia: w formie pisemnej w kancelarii
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Ko-
ściuszki 5; pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno; ustnie do protokołu w Wydziale Urba-
nistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno; za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej na adres: urzad@piaseczno.eu.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno, z podaniem imienia, nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnio-
skodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia
nieruchomości, której dotyczy, a także numeru 
i nazwy uchwały.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Urbanistyki i Architektury

Bąkówka



Pokaz „The Last Frontier. Wy-

prawa życia na Alaskę”, który roz-

pocznie się o godzinie 20.00, 

organizowany jest w ramach

Klubu Podróżnika w Domu Kul-

tury w Piasecznie. Prelekcja to

nie tylko kilkaset zdjęć z Alaski,

ale przede wszystkim źródło

praktycznej wiedzy o tej pięknej

krainie, zbiór ciekawostek na te-

mat tutejszej przyrody oraz oso-

biste relacje z przygód, jakie spo-

tkały autora – Sebastiana Bielaka

– w trakcie wyprawy. Wstęp na

spotkanie jest bezpłatny.

Prelekcja jest podzielona te-

matycznie na dwie części. Pierw-

sza prezentuje położony na połu-

dniu Alaski Półwysep Kenai, jego

górskie i polodowcowe krajobrazy

oraz tutejszą florę i faunę, mia-

steczka, problemy ekologiczne, 

z jakimi borykają się Alaskijczycy,

a także wolontariat i funkcjono-

wanie Parku Kenai. Druga część

prezentacji poświęcona jest doli-

nie Jukonu położonej w głębi kon-

tynentalnej Alaski. Prezentuje

ona krajobrazy i ekosystemy cha-

rakterystyczne dla rozległej doliny

największej rzeki Alaski, wspo-

mina o gorączce złota z Klondike

oraz przybliża codzienne życie lu-

dzi zamieszkujących obrzeża Da-

lekiej Północy. Dotyczy to za-

równo białych przybyszów, jak

również rdzennych Indian Ataba-

sków, którzy zamieszkują nie-

wielkie wioski ukryte w głębi nie-

dostępnej tajgi, rozciągającej się

wokół północnego koła podbiegu-

nowego.

Gościem piaseczyńskiego

Klubu Podróżnika będzie Seba-

stian Bielak – doktor nauk tech-

nicznych, wykładowca, fotograf,

autor książek, filmów, wystaw fo-

tograficznych oraz ponad 130 ar-

tykułów i reportaży o tematyce

przyrodniczej lub podróżniczej.

Absolwent Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie oraz Poli-

techniki Krakowskiej. Z wykształ-

cenia inżynier, z zawodu nauczy-

ciel akademicki, ale z zamiłowania

przyrodnik i podróżnik zafascyno-

wany dziką przyrodą Alaski. Pro-

wadzi stronę internetową poświę-

coną podróżom przyrodniczym

po świecie www.sebastianbie-

lak.pl oraz kanał YouTube „Podróże

bliskie Naturze”.
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19 kwietnia odbędzie się autorska pre-

lekcja multimedialna połączona z poka-

zem slajdów o Alasce.

„The Last Frontier. Wyprawa życia na Alaskę”

Jest to pomysł dwojga niemiec-

kich pedagogów z Bawarii. Jede-

naście lat temu Elke Schubert i Ra-

iner Strick zrealizowali go po raz

pierwszy w przedszkolu w Pen-

zbergu. Miał on na celu przeciw-

działanie uzależnieniom wieku

dziecięcego np. od komputera, te-

lewizji. 

– Poprzez projekt „Przedszko-

le bez zabawek” chcemy co roku

pokazać dzieciom jak wielką siłę

ma ich fantazja i jak wiele niepo-

wtarzalnych rzeczy można zrobić

samemu, bądź przy niewielkiej po-

mocy dorosłych - wyjaśnia dyrek-

tor Małgorzata Adamus. Projekt

ten uczy dzieci jak walczyć z nudą,

gdy wokół nie ma zabawek, pod-

powiada, jak ciekawie spędzić czas

z dala od telewizora i komputera.

Ponadto rozwija kreatywność, wy-

obraźnię, fantazję, umiejętności or-

ganizacyjne, ukazuje, że dobrze jest

pomagać sobie nawzajem i współ-

pracować z innymi. 

Dzisiejsze „gotowce” wcale nie

pomagają dzieciom w kształtowa-

niu ich wyobraźni i radzenia sobie

w kontaktach rówieśniczych.

Trzymając gotową zabawkę w rę-

ku dziecku ciężko wymyślić co, jak

i z kim chciałoby robić. Dlatego też

Przedszkole nr 11 tak chętnie każ-

dego roku w kwietniu rezygnuje

z gotowych zabawek i przez 2 ty-

godnie realizuje projekt „Przed-

szkola bez zabawek”. –W naszych

salach pozostają puste półki, a za-

daniem dzieci jest ich zapełnienie

wcześniej zgromadzonymi ma-

teriałami. Dzieci bardzo chętnie

włączają się do pomocy, często

zaskakując nas swoją fantazją 

i kreatywnością. Nasi wycho-

wankowie codziennie w pełni

wykorzystują możliwość swo-

bodnego działania i tworzą nie-

samowite zabawki - dodaje pani

dyrektor. W ramach projektu po-

wstał obecnie: zamek królewski,

tron dla pana kasztelana, tarcze

rycerskie, rakiety kosmiczne, skle-

pik, statek piracki, lunety, samo-

chody, roboty i wiele innych in-

teresujących rzeczy. 

Realizacja projektu nie mo-

głaby być możliwa bez pomocy

rodziców, którzy systematycznie

przynosili do przedszkola „nie-

potrzebne” rzeczy: pudła, po-

jemniki, kartony, rolki papiero-

we, skrawki materiałów, kapsle,

sznurki, drewniane łyżki, styro-

pian itp. –Wszystkim bardzo dzię-

kujemy i z ciekawością patrzymy

każdego dnia na to, co nowego wy-

myślą nasze przedszkolaki wspól-

nie z kreatywnymi nauczycielami

– mówi pani dyrektor.                          *

Przedszkole nr 11 „Nefrytowy Zakątek”,

jak co roku rozpoczęło realizację pro-

jektu „Przedszkole bez zabawek”. 

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie zmiany systemu
ogrzewania na proekologiczny.
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu
Miasta i Gminy w Piasecznie informuje o możliwości skła-
dania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu
gminy Piaseczno na zmianę systemu ogrzewania na pro-
ekologiczny polegający na zmianie ogrzewania węglowego,
stanowiącego jedyne czynne źródło ogrzewania budynku
(mieszkania) na paliwo gazowe, olejowe lub elektryczne.

Z treścią uchwały Nr 461/XVII/2016 Rady Miejskiej w Pia-
secznie i załącznikiem nr 1 do uchwały, informującym 
o zasadach udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na
likwidację niskiej emisji w gminie Piaseczno, można zapo-
znać się na stronie internetowej www.piaseczno.eu lub 
w pokoju nr 2 w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Rolnej przy ul. Wojska Polskiego 54, tel. 22 736 02 71.

Gmina Piaseczno udziela dotacji podmiotom będącym
właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości mieszkal-
nych lub najemcami posiadającymi tytuł prawny do dyspo-
nowania nieruchomością na terenie gminy Piaseczno, którzy
zmienią system ogrzewania mieszkań polegający na likwidacji
tradycyjnych pieców węglowych, stanowiących jedyne czynne
źródło ogrzewania, na kotły do ogrzewania proekologicznego.
Dotacja dotyczy wyłącznie budynków istniejących, w których
na dzień złożenia wniosku był zainstalowany piec węglowy.

Wysokość dofinansowania na częściowe pokrycie kosz-
tów zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania wynosi:
• do kotłów c.o. (gazowych, olejowych, gazowo-olejowych)
– 50% poniesionych kosztów, nie więcej niż 4 000,00 zł,
• do urządzeń elektrycznych – 50% poniesionych kosztów,
nie więcej niż 4 000,00 zł.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny przed
rozpoczęciem planowanej inwestycji złożyć w Urzędzie Miasta
i Gminy Piaseczno wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
określonymi w druku wniosku. Instalacja nowego urządzenia
może nastąpić po zawarciu umowy pomiędzy wnioskodawcą
a gminą Piaseczno. Dotacja zostanie przekazana po zrealizo-
waniu inwestycji i złożeniu wniosku o rozliczenie dotacji. Wraz
z tym wnioskiem wnioskodawca przedkłada do urzędu:
– fakturę VAT lub rachunek na zakup i instalację nowego
źródła ciepła,
– dokument potwierdzający przekazanie do eksploatacji
poprawnie działającego kotła przez uprawnioną osobę,
– potwierdzenie przekazania starego źródła ogrzewania do
likwidacji, wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę.

Wniosek o udzielenie dotacji oraz harmonogram rze-
czowo-finansowy inwestycji można pobrać ze strony inter-
netowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.bip.pia-
seczno.eu w zakładce „Przewodnik interesanta” – „Ochrona
środowiska i rolnictwo”, a także w pokoju nr 2 przy ul. Wojska
Polskiego 54.

Uzyskaj dofinansowanie

Foto Sebastian Bielak

„Przedszkole bez zabawek”

Każdą wolna chwilę dzieci wykorzystują na kreatywną zabawę

Ogłoszenie UiA .ZP.6721.20.2016.APA.

Stosownie do art. 17  pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym DzU z 2015 poz.
199 ze zm.), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko DzU z 2013 r. poz. 1235 ze
zm.) zawiadamiam  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania części wsi CHOJ-
NÓW podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
1124/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009 r., zmienioną uchwałą Nr
1223/XLI/2009 z dnia 18.11.2009 r. wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko  w dniach od 20 kwietnia 2016 r. do 19 maja 2016 r. 
w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie,
w godz. od 10.00 do 15.00 w pokoju  5, przy sali konferencyjnej.
Projekt planu, składający się z tekstu i rysunku oraz prognozy od-
działywania na środowisko w okresie wyłożenia będzie opubliko-
wany na stronie internetowej gminy Piaseczno bip.piaseczno.eu >
Menu BIP > Zagospodarowanie przestrzenne > Projekty planów
wyłożone do publicznego wglądu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwią-
zaniami odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno w sali
konferencyjnej na półpiętrze w dniu 12 maja 2016 r.  w godzinach:
od 9.00 do 11.00 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu miejscowego, może składać uwagi. Uwagi do wyłożo-
nego projektu planu należy składać: na piśmie w kancelarii Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno; ustnie do protokołu w Wydziale Urbani-
styki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Ko-
ściuszki 5; za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e – mail:  urzad@piaseczno.eu.  Uwagi należy składać do Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich
rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której  dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2016 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Urbanistyki i Architektury

Chojnów



Piaseczyńska KULTURA

Tomek Lipiński był współzało-

życielem i liderem zespołów

Tilt, Brygada Kryzys, Fotoness.

W latach ’80 współpracował

przez pewien czas z zespołem

Izrael. Praca ta zaowocowała

płytą „Biada, biada, biada”. Ar-

tysta występował na słynnym

jarocińskim festiwalu, po raz

pierwszy z zespołem Tilt (1986),

a później z Brygadą Kryzys

(1993). Lipiński znany jest rów-

nież jako autor ścieżek dźwię-

kowych do polskich produk-

cji filmowych (m.in. „Psy 2”,

„Słodko gorzki” oraz „Reich”).

W 2015 roku, po dwudziesto-

letniej przerwie, wydał płytę pt.

„To, czego pragniesz”. Koncert bę-

dzie powrotem do przeszłości 

i przypomnieniem starych i wszyst-

kim dobrze znanych utworów Tilt

i Brygady Kryzys, ale będzie to też

okazja do poznania nowej płyty.

Tomkowi Lipińskiemu będzie to-

warzyszył zespół składający się ze

znakomitych muzyków. Zagrają:

Maciej Dłużniewski – gitara, Piotr

Leniewicz – bas, Karol Ludew –

perkusja.

Koncert organizowany jest w

sali Domu Kultury w Piasecznie

przy ul. Kościuszki 49 o godz.

20.00. Dla naszych czytelników

mamy podwójną wejściówkę do

wygrania w konkursie, który

ogłosimy na fanpage’u gminy

fb.com/GminaPiaseczno.

Koncert Tomka Lipińskiego

Legenda polskiego rocka i punk rocka,

zagra w Piasecznie 22 kwietnia.

Co roku w Mili bierze udział kilkuset biegaczy 
Foto Darek Nowak

Spacer szlakiem 

piaseczyńskich Żydów

26 kwietnia w ramach Wtorku Filmowego zapraszamy na
pokaz filmu niemego z muzyką na żywo w wykonaniu ze-
społu Czerwie.

O godzinie 20.00 w sali Domu Kultury w Piasecznie wy-
świetlony zostanie film niemy z 1918 roku „Charlie Żołnierzem”,
w którym w roli głównej wystąpił Charlie Chaplin. Muzykę na
żywo zaprezentuje zespół Czerwie, znajdujący się w ścisłej
polskiej czołówce grup grających do filmów niemych. To nie-
zależna polska formacja prezentująca alternatywne dźwięki
z pogranicza folku, etno, sceny absurdu, teatru i filmu. Muzycy
są twórcami i wykonawcami muzyki do wielu projektów te-
atralno-filmowo-plastycznych. W skład grupy wchodzi obec-
nie czterech muzyków: Wojtek Zaborowski, Maciek Kudłacik,
Paweł Zawarus, Piotrek Bogunia, którzy operują następującym
instrumentarium: perkusja, ksylofon, instrumenty perkusyjne,
instrumenty etniczne, bas, gitara, mandolina, akordeon, syn-
tezatory. Wstęp 10 zł.

Pokaz filmu niemego

„Charlie Żołnierzem”

Miesiąc Pamięci Narodowej

Bieg główny na dystansie 1 mili

wystartuje w samo południe 

w centrum miasta. Wcześniej,

od godziny 11.15, wyruszą biegi

dla przedszkolaków (około 100

m) oraz dla dzieci i młodzieży ze

szkół podstawowych (na dystan-

sach 400 i 800 m). Trasa Piase-

czyńskiej Mili Konstytucyjnej

przebiegać będzie ulicami: Ko-

ściuszki – start – Rynek – Ko-

ściuszki – Nadarzyńska – Siera-

kowskiego – Rynek meta. Starsi

biegacze pobiegną dwie pętle.

Hasłem tegorocznej im-

prezy, jak co roku, jest „Rozbie-

gajmy Piaseczno”. Wszystkich

chętnych do startu na malowni-

czej trasie, także spoza Pia-

seczna, serdecznie zapraszamy.

Zapisy i wszelkie informacje 

o imprezie zamieszczone są na

stronie www.kondycja.com.pl.

Na zlecenie gminy Piaseczno

imprezę przygotowuje Stowa-

rzyszenie „Kondycja”, organiza-

tor rokrocznej imprezy biegowej

Frog Race oraz ubiegłorocznej

Piaseczyńskiej Piątki. – Już dzi-

siaj możemy poinformować, że

dzięki przychylności gminy Pia-

seczno każdy z zawodników,

który ukończy bieg, otrzyma

okolicznościowy medal na mecie

– informuje Wiesław Paradowski

ze Stowarzyszenia „Kondycja”.

W niedzielę 1 maja odbędzie się 16. Piaseczyńska Mila Konstytucyjna – cykliczna

impreza biegowa na terenie Piaseczna.

Zostań medalistą Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej

W niedzielę 24 kwietnia o godzinie 10.00 zapraszamy
wszystkich chętnych na spacer z przewodnikiem z cyklu
„Jak to drzewiej bywało”.

– Spacer poprowadzi pan Stanisław Hofman, z którym
przejdziemy trasę pierwszego piaseczyńskiego questu
„Szlakiem piaseczyńskich Żydów” – informuje Przemysław
Kowalski z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno,
która jest współorganizatorem spaceru. Serdecznie za-
praszamy wszystkich chętnych – zbiórka przed ratuszem
na rynku o godz. 10.00.

W Piasecznie Tomek Lipiński wystąpi z koncertem akustycznym                          
Foto Magdalena Morawska

Outlet markowych zabawek 

i akcesoriów dla dzieci elefun-

tea.pl oferuje 7% rabatu doży-

wotniego na wszystkie pro-

dukty, 8% rabatu na wszyst-

kie produkty przy jednorazo-

wych zakupach powyżej 500

zł, 10% rabatu na wszystkie

produkty przy jednorazowych

zakupach powyżej 1000 zł, 

a także bezpłatną dostawę

przy zakupach powyżej 325 zł

przed naliczonym rabatem.

Do programu dołączyły

też dwa kluby sportowe dzia-

łające na terenie naszej gminy.

Klub Sportowy Victoria Pia-

seczno gwarantuje obniżenie

opłat członkowskich (mie-

sięcznych składek) dla zawod-

ników z tej samej rodziny.

Zniżka 10% przysługuje, jeśli 

w zajęciach bierze udział jedno

dziecko z dużej rodziny, 20%

rabatu przyznawane jest na

każde dziecko, jeśli w zajęciach

bierze udział dwoje lub więcej

dzieci. Klub proponuje rów-

nież obniżenie kosztów zwią-

zanych z udziałem w obozach

letnich i zimowych dla człon-

ków dużych rodzin: 7% zniżki

dla drugiego dziecka z rodziny

i 10% dla kolejnych dzieci. Mło-

dzieżowy Klub Sportowy Pia-

seczno również obniżył mie-

sięczne składki członkowskie

dla zawodników z tej samej

wielodzietnej rodziny: 10% ra-

batu dla pierwszego człon-

ka rodziny, 20% dla drugiego

członka rodziny, 30% dla trze-

ciego członka rodziny, 40% dla

czwartego członka rodziny i 50%

dla piątego członka rodziny

trenującego w klubie.

Program rabatowy piase-

czyńskiej Karty Dużej Ro-

dziny, który funkcjonuje na

terenie gminy Piaseczno od 

1 października 2012 roku, jest

kontynuowany przez piase-

czyńskie jednostki i rozwija

się ustawicznie dzięki firmom

komercyjnym i organizacjom

pozarządowym. – Pragnę ser-

decznie podziękować wszyst-

kim przedsiębiorstwom za

udaną współpracę na rzecz ro-

dzin wielodzietnych z terenu

gminy Piaseczno – mówi bur-

mistrz Zdzisław Lis. – Oczywi-

ście gorąco zapraszam no-

wych przedsiębiorców, którzy

mogliby wspomóc duże ro-

dziny, do włączania się do pro-

gramu Karty Dużej Rodziny –

dodaje burmistrz. Informacji

w tym zakresie udziela Biuro

Promocji i Informacji Gminy –

nr tel.: 22 701 76 50, e-mail:

promocja@piaseczno.eu.

Szczegółową ofertę raba-

tową wszystkich firm z róż-

nych branż prezentujemy na

specjalnej podstronie poświę-

conej Karcie Dużej Rodziny na

www.piaseczno.eu.

– Zachęcam również duże

rodziny z naszej gminy do

wyrabiania sobie zarówno lo-

kalnej, jak i ogólnopolskiej

Karty Dużej Rodziny. Oferta

firm i instytucji cały czas się

powiększa, warto zaglądać na

stronę gminy oraz na stronę

www.rodzina.gov.pl i spraw-

dzać nowości – podkreśla

burmistrz.

*

Nowe oferty rabatowe

Program rabatowy piaseczyńskiej

Karty Dużej Rodziny poszerzył się 

o nowe oferty rabatowe od firm i klu-

bów sportowych.

Poczuj się jak dziennikarz

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza
młodzież i dorosłych na cykliczne warsztaty dzienni-
karskie z Elżbietą Olszewską-Schilling. 

Podczas warsztatów przećwiczyć będzie można prze-
prowadzanie wywiadu oraz uzyskać cenne wskazówki do-
tyczące pisania relacji ze spotkania. Pierwsze warsztaty
odbędą się 21 kwietnia 2016 r. o godz. 16.00 w sali wypoży-
czalni dla dorosłych przy ul. Kościuszki 49, a poprowadzi
je Elżbieta Olszewska-Schilling (pseudonim Elik Aimee), hi-
storyk, dziennikarka radiowo-telewizyjna, poetka i pro-
zatorka.

Zapisy przyjmowane są pod nr tel. 22 756 73 58 lub
mailowo na adres wypozyczalnia@biblioteka-piaseczno.pl.
Liczba miejsc jest ograniczona.

W poniedziałek 18 kwietnia
odbędą się uroczystości przy
Pomniku Katyńskim.
Kwiecień, określony Miesią-
cem Pamięci Narodowej, jest
okazją do przypomnienia
znaczących wydarzeń w hi-
storii naszego narodu, a tak-
że oddania hołdu bohaterom
i ofiarom tragedii, którzy
zwyciężali i ginęli za wolność
i niepodległość Polski. Uro-
czystości organizowane na
Cmentarzu Parafialnym w Pia-
secznie rozpoczną się o godz.
11.00. W programie znajdą się:
hymn narodowy, modlitwa
Żołnierzy Narodowych Sił
Zbrojnych, wystąpienie władz samorządowych i złożenie
kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim. O oprawę zadba Pia-
seczyńska Orkiestra Dęta.
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