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35. sesja 
Rady Miejskiej 
odbędzie się 

20 maja 2009
o godz. 14:00

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

Informacji urzędowych 
z gminy Piaseczno 

należy szukać: 
●      w „Gazecie Piaseczyńskiej”
● na www.piaseczno.eu
● w prasie lokalnej i telewizji

internetowej
● na tablicach ogłoszeń

Nie karm ptaków
● s. 4

Maleo Reggae Rockers
na PePe ● s. 8

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Sprawozdania z sesji RM     
● s. 3

Sprawdź, gdzie głosujesz
● s. 2, 7

Sprawozdanie z pracy
burmistrza ● s. 3

„Piasek” w Piasecznie 

Andrzej Piaseczny, znany pod
nickiem „Piasek”, urodził się
6 stycznia 1971 w Radomiu.
Pierwszy solowy album wydał
w roku 1998, zatytułowany po
prostu „Piasek”. W kilka miesięcy
osiągnął on status Platynowej Pły-
ty. Single „Mocniej” i „Jeszcze bli-
żej” szybko stały się przebojami.
12 maja 2001 roku Piasek wystąpił
na festiwalu Eurowizji w Kopenha-
dze. Zaśpiewał tam utwór „Too
long” skomponowany przez Ro-
berta Chojnackiego. Trzeci album
zatytułowany „Andrzej Piaseczny”
ukazał się w listopadzie 2003 roku.
Znalazły się na nim nie tylko prze-
bojowe, ale również refleksyjne
utwory. Płytę promowały piosenki
„Szczęście jest blisko”, „Teraz

płacz”, oraz „Jedna na milion”.
3 września 2005 Andrzej Piasecz-
ny wystąpił podczas Festiwalu
w Sopocie i kolejnym singlem, za-
tytułowanym „Z głębi duszy”, wy-
śpiewał sobie główną nagrodę -
Bursztynowego Słowika. 7 kwiet-
nia 2008 ukazała się jubileuszowa
płyta Andrzeja, świętującego 15-l-
ecie swojej działalności muzycz-
nej. Wydawnictwo składające się
z 2 płyt CD zawiera największe
przeboje Andrzeja: „Z głębi du-
szy”, „Noc za ścianą”. Na płycie
znalazły się też dwa utwory, które
nie zmieściły się na poprzednich
wydawnictwach Andrzeja - „Tej
jesieni” i „Z oczu czytane” oraz
dwie premierowe piosenki - singiel
„15 dni” i „Komu potrzebny żal”,

który stał się drugim singlem pro-
mującym tę płytę. Już po miesiącu
album ten pokrył się platyną. 30
marca 2009 ukazała się najnowsza
płyta Andrzeja - w całości skom-
ponowana przez Seweryna Kra-
jewskiego pt. „Spis rzeczy ulubio-
nych”. Singiel ją promujący

„Chodź, przytul, przebacz” wygrał
cztery odcinki z rzędu nowego
programu muzycznego TVP 2 „Hit
Generator”, dzięki czemu Andrzej
został uhonorowany statuetką
„Hit Generatora”. 8 kwietnia br.
„Spis rzeczy ulubionych” uzyskał
status Złotej Płyty. 

Andrzej „Piasek” Piaseczny wystąpi w piaseczyńskim parku w niedzielę 31 maja o godz. 20

Piaseczno przyciąga biznes
W najnowszym rankingu „Forbesa” najatrakcyj-
niejszych miast dla biznesu Piaseczno zajęło 
III miejsce w kategorii miejscowości do 50 tys.
mieszkańców. Ranking oceniał liczbę nowo po-
wstających spółek w 2008 r. Ogłoszenie rankingu
„Forbesa” miało miejsce 28 kwietnia w Centrum
Olimpijskim w Warszawie. Nagrodę dla Piasecz-
na z rąk Kazimierza Krupy - redaktora naczelnego
„Forbesa” - odebrał burmistrz Józef Zalewski. 

Twórcy rankingu brali pod uwagę
liczbę nowo założonych spółek prawa
handlowego w 2008 r. W tym czasie
powstało ich w Piasecznie 36. W tej
kategorii rankingu zwyciężyła Wólka
Kosowska, która wyprzedziła kilka-
krotnie większy Sopot. Wólka Kosow-
ska jest największym w środkowo
-wschodniej części Europy miejscem
dystrybucji towarów z Chin i Azji. 

Oceniając wynik Piaseczna, na-
leży wziąć pod uwagę wysoką war-
tość zlokalizowanych tu spółek oraz
największą liczbę firm, które noszą
zaszczytny tytuł diamentów „For-
besa” (18 spółek), czyli podmiotów,
które najszybciej zwiększają swoją
wartość kapitałową. 

W rankingu miast od 50 tys. do
150 tys. mieszkańców zwyciężyła

Zielona Góra, zaś w kategorii miast
od 150 tys. do 300 tys. mieszkań-
ców bezkonkurencyjna była Gdy-
nia. W najbardziej prestiżowej kate-
gorii największych polskich miast
powyżej 300 tys. mieszkańców zde-
klasowała swoich rywali Warszawa
znacznie wyprzedzając drugi Kra-
ków i trzeci Poznań. 

Po wręczeniu nagród w wywia-
dzie specjalnym na kanapie „Forbe-
sa” zasiedli prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz pre-
zydent Gdyni Wojciech Szczurek.
Z gośćmi na temat przyciągania no-
wych inwestycji w dobie kryzysu oraz
sposobów ich finansowania i podję-
cia odpowiednich strategii rozwoju
miast rozmawiał redaktor naczelny
„Forbesa” Kazimierz Krupa. 

Laureaci rankingu miesięcznika „Forbes” (od lewej): burmistrz miasta i gminy
Piaseczno Józef Zalewski, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, wójt
gminy Lesznowola Jolanta Batycka-Wąsik

fot. T. Pawlak

fot. J. Poremba

Wymień kartę miejską
w Piasecznie

● s. 5

Medale dla honorowych
obywateli

● s. 5

Najlepsza zabawa w mieście w ramach Pik-
niku Rodzinnego czeka na wszystkich, któ-
rzy pojawią się 31 maja w Parku Miejskim
w Piasecznie. Już od godz. 12.00 rusza pełną
parą impreza dla małych i tych trochę więk-
szych. W programie Pikniku: pokazy, kon-
certy, występy teatralne, interaktywne place
zabaw, konkursy, stoiska handlowe, pokazy
służb ratowniczych, miasteczko integracyjne
i wiele innych atrakcji. Gwiazdą wieczoru,
o godz. 20 będzie Andrzej „Piasek” Piaseczny.





Burmistrz zatwierdził 
przetargi na: 

budowę oświetlenia przy ulicy Ba-
jecznej i Głównej w Bobrowcu. Wy-
konawca firma Energo-Mix z Piasecz-
na, za cenę 99 431,93 zł brutto; 

konserwację i eksploatację rurocią-
gów, studzienek odwadniających oraz
usuwanie awarii drenarskich na tere-
nie gminy Piaseczno. Wykonawca Fir-
ma Hydrotechniczno-Budowlana
„Hydrodom” z Tarnowa; 

przebudowę ul. Poniatowskiego
na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do
łącznika z ul. Dworcową w Piasecz-
nie. Wykonawca firma Fal-Bruk B.B.
Z Falenta sp. j. z Warszawy, za cenę
1 651 478,66 zł; 

budowę kanalizacji sanitarnej w Wól-
ce Kozodawskiej etap II część 4: w uli-
cach Stary Sad i Droga Dzików. Wyko-
nawca firma Bud-Inż z Raszyn-Jawor-
owa, za cenę 261 919,73 zł; 

wykonanie podbudowy tłuczniowej
na ul. Przebudzenia Wiosny, ul. Ja-
strzębi Lot oraz ul. Tęczowej w Zalesiu
Górnym. Wykonawca firma Jarpol
z Warszawy, za cenę 175 113,92 zł; 

wykonanie wielobranżowego pro-

jektu budowlanego i wykonawczego
ciągu ulic Wilanowska - Jeziorki na
odcinku od ul. Granicznej do 
ul. Dworskiej o długości 1130 mb.
Wykonawca firma Euromosty Ma-
ciej Wdowiak z Kłodzka, za cenę
219 600,00 zł; 

dostarczenie wraz z montażem ta-
blic z nazwami ulic oraz tablic infor-
macyjnych wraz ze słupkami mocu-
jącymi. Wykonawca firma Utal Sp.
z o.o. z Poznania; 

wykonanie remontu kładki dla pie-
szych zlokalizowanej przy ul. Zubrzyc-
kiego w Chylicach. Wykonawca firma
Melkom Fryderyka Grajner z Piasecz-
na, za cenę 497 520,32 zł; 

odbiór wraz z załadunkiem, trans-
port i unieszkodliwienie płyt azbesto-
wo-cementowych pochodzących
z demontażu obiektów z terenu gmi-
ny Piaseczno. Wykonawca firma Sin-
tac Polska sp. z o.o. z Warszawy, za
cenę 288,51 zł/tonę; 

roboty dodatkowe związane z roz-
budową Szkoły Podstawowej w Chy-
licach przy ul. Dworskiej 2. Wyko-
nawca PPU Zambet SA z Pułtuska, za
cenę 123 590,26 zł; 

utrzymanie zieleni na terenie gminy
Piaseczno. Wykonawca konsorcjum
firm: PUK Sita Piaseczno oraz SITA
POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy; 

roboty dodatkowe w budowanym
4-oddziałowym Przedszkolu nr
8 w Zalesiu Dolnym przy ul. Księcia
Józefa 19. Wykonawca Przedsiębior-
stwo Budowlano-Montażowe ISBUD
Józef Łatyfowicz z Pułtuska, za cenę
178 000,00 zł; 

dostarczenie wraz z montażem
urządzeń rekreacyjno-zabawowych
na placach zabaw na terenie gminy
Piaseczno. Wykonawca firma SG Pro-
jekt Seweryn Godlewski z Pruszkowa,
za cenę 219 998,94 zł.

Burmistrz ogłosił 
przetargi na: 

wykonanie robót odwodnienio-
wych na terenie wsi Złotokłos, Henry-
ków-Urocze, ulic: Słowicza, Leszczy-
nowa, Różana, Żabia, Staszica; 

budowę odcinka sieci kanalizacji sa-
nitarnej w ul. Szkolnej w Jazgarzewie
i montaż agregatu prądotwórczego
o mocy 20 kVA; 

oznakowanie pionowe i poziome
oraz budowę progów zwalniających
na drogach lokalnych i gminnych na
terenie gminy Piaseczno; 

opracowanie koncepcji kanalizacji
grawitacyjno-tłocznej na nieskanali-
zowanym obszarze rejonu III, analizę

ilości dopływających ścieków do ist-
niejącej oczyszczalni Głosków i dobór
parametrów pomp dla zbiorczej prze-
pompowni; 

wykonanie nakładki bitumicznej na
ul. Południowej w Głoskowie; 

opracowanie projektów budowla-
no-wykonawczych wielobranżowych
na rozbudowę, przebudowę i ocieple-
nie budynku Szkoły Podstawowej przy
ul. Sarenki 20 w Zalesiu Górnym; 

wykonanie podbudowy tłuczniowej
w Zalesiu Dolnym; 

przebudowę ulicy Staropolskiej
w Piasecznie; 

szacowanie nieruchomości dla po-
trzeb gminy Piaseczno; 

organizację letniego wypoczynku
dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu
gminy Piaseczno; 

budowę boisk szkolnych na terenie
Liceum Ogólnokształcącego w Pia-
secznie przy ul. Chyliczkowskiej 17.

W tym okresie burmistrz zaj-
mował się bieżącymi sprawa-
mi, m.in. odbyły się następu-
jące spotkania i wydarzenia
z udziałem burmistrza: 
14-17 kwietnia - wizyta burmistrza
i przewodniczącego Rady Miejskiej
w miejscowości Arklow w Irlandii
w ramach nawiązanych partnerskich
kontaktów pomiędzy samorządami. 
18 kwietnia - otwarcie i zakończenie

IX Turnieju w piłce halowej amatorów. 
19 kwietnia - uroczysta inauguracja
Stolicy Kulturalnej Mazowsza „Pia-
seczno 2009”. 
20 kwietnia - spotkanie z mieszkańca-
mi, radą sołecką i sołtysem w Wólce Ko-
zodawskiej. Na spotkaniu m.in. omó-
wiono: koncepcję odwodnienia dróg
oraz ich stanu po zimie, sprawę założe-
nia transportu publicznego, placu zabaw
dla dzieci i rozbudowę placówek oświa-
towych w Jazgarzewie i Zalesiu Górnym. 
21 kwietnia - spotkanie z przedstawi-
cielami Unii Europejskiej oraz Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego, Minister-
stwa Finansów i Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Przedmiotem spotkania było
przedstawienie realizacji projektu w ra-
mach Funduszu Spójności oraz wizja
lokalna w oczyszczalni ścieków. 

Burmistrz na bieżąco rozpatruje wnio-
ski o rozłożenie na raty czynszów
dzierżawnych i przedłużenie umów
dzierżaw oraz wnioski osób fizycz-
nych, podmiotów gospodarczych
o umorzenie lub rozłożenie na raty
należności podatkowych, pozwolenia
na sprzedaż alkoholu itp.

Burmistrz przyjmuje 
interesantów w każdy 

poniedziałek po uprzednim
umówieniu spotkania. 
tel. 0 22 701 75 88

Sprawozdanie z pracy burmistrza

Na początku sesji radni, po wy-
słuchaniu sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2008 oraz opinii Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej, ko-
misji finansów i inwestycji oraz komi-
sji rewizyjnej Rady Miejskiej, zdecy-
dowali o udzieleniu burmistrzowi ab-
solutorium. 

Następnie Rada wprowadziła kilka
zmian do tegorocznego budżetu. Na
wniosek Wydziału Utrzymania Mienia
Komunalnego i Zasobów Mieszkanio-
wych o ponad 116 tys. zł zwiększone
zostały wydatki na zakup energii
dla przepompowni. 

Na wniosek dyrektora Szkoły Pod-
stawowej nr 1 radni przekazali ponad
7 tys. zł na zakup zmywarki do na-
czyń. 51 tys. zł przeznaczone zostało
się na wymianę okien dla Gimnazjum
nr 1 w Piasecznie. 

W związku z umową zawartą
24.03.2009 o udzieleniu pomocy fi-
nansowej gminie Piaseczno przez
gminę Konstancin-Jeziorna radni
zwiększyli dochody i wydatki o 250
tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone
na remont mostu w ciągu ul. Zubrzyc-
kiego we wsi Chyliczki, z którego ko-
rzystają mieszkańcy obu gmin.

Rada zwiększyła wydatki na zakup
usług remontowych: 160 tys. zł na
usuwanie awarii drenarskich i odwod-
nieniowych na terenie gminy (przy-
znane środki zostały całkowicie wy-
czerpane głównie na rozległą awarię
w Zalesiu Dolnym oraz w Wólce Ko-
zodawskiej), 90 tys. zł na konserwacje
rowów w Zalesiu Dolnym, 70 tys. zł
na konserwację Kanału Piaseczyńskie-
go, 50 tys. zł na konserwację rowu
w Wólce Kozodawskiej. 

O 1,17 mln zł wzrosły środki na
dopłaty do porozumień międzygmin-
nych pomiędzy miastem stołecznym
Warszawa a gminą Piaseczno, z tego: 
- 245 tys. zł na dopłatę do przejazdów
na liniach kolejowych
- 295 tys. zł na dopłatę finansowania
usług gminnego transportu komuni-
kacji miejskiej 
- 600 tys. zł na uruchomienie nowej
linii na trasie Julianów - Józefosław -
Warszawa - Natolin Północny 
- 35 tys. zł na rozszerzenie wszystkich
kursów istniejącej linii 727 - skierowa-
nie jej na ulicę Asfaltową, Gościniec

i Rybną do Głoskowa. 
- 150 tys. zł zostanie wykorzysta-

ne na wyłonienie przewoźnika w dro-
dze przetargu do obsługi linii uzupeł-
niającej transport zbiorowy na trasie
Bobrowiec - Dworzec PKP Piaseczno. 

Rada przeznaczyła 1,14 mln zł na
projekt i wykonanie sali gimnastycz-
nej, boisk ze sztucznej nawierzchni,
bieżni lekkoatletycznej i skoczni oraz
zagospodarowanie terenu przy Liceum
Ogólnokształcącym w Piasecznie. 

Gmina Piaseczno zakwalifikowała
się do programu budowy boisk szkol-
nych „Moje Boisko-Orlik 2012”.
W związku z tym, że istnieje możli-
wość uzyskania dotacji w wysokości
660 tys. zł radni zwiększyli środki na
to zadanie. 

O kolejne 60 tys. zł wzrosły wy-
datki gminy na zakup materiałów bu-
dowlanych dla pani Grażyny Artama-
now, pani Ewy Kamińskiej-Sobczak
oraz pana Mieczysława Flesińskiego
potrzebnych do odbudowy spalonych
w pożarze budynków.

52 tys. zł Rada przeznaczyła dla
Szkoły Podstawowej nr 2 jako wkład
własny dotacji unijnej na moderniza-
cję pracowni komputerowej. 

Zdecydowano o wypłaceniu 550
tys. zł firmie Aquarius w ramach od-
szkodowania za rozbiórkę budynków
na terenie rozbudowywanej oczysz-
czalni ścieków w Piasecznie. 

Zmieniona została Uchwała Nr
967/XIN/2009 z dnia 25.03.2009
w sprawie wniesienia wkładu niepie-
niężnego do spółki działającej pod fir-
mą Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie spółka z o.o.

Rada odrzuciła skargę Pana
Andrzeja Grundlanda na działal-
ność Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno, dotyczącą nieprawi-
dłowości ze strony gminy przy
odwołaniu skarżącego z funkcji
Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Pia-
secznie Sp. z o.o. 

Uznana została skarga mieszkań-
ców z ul. Gałczyńskiego w Piasecznie
dotycząca niewłaściwego wykonania
prac drogowych po ułożeniu kolekto-
ra wzdłuż ulicy. Zgodnie z wnioskiem
mieszkańców wykonana zostanie wła-
ściwa nawierzchnia. 

Rada zdecydowała o przystą-
pieniu do sporządzenia:
- zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części
wsi Złotokłos III 
- miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części Piaseczna
i części wsi Żabieniec dla obszaru
ograniczonego: ulicą Sportową, Asfal-
tową, rzeką Jeziorką, granicą admini-
stracyjną wsi Siedliska, i dalej granicą
wyznaczoną w odległości około 100
m od ulicy Łąkowej oraz ulicą Rybac-
ką i Świętojańską 
- miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części Piaseczna
dla obszaru ograniczonego ulicami: al.
Kalin, Wrzosową oraz terenami kolei
Warszawa - Radom i rzeką Jeziorką. 

Uchylona została uchwała nr
784/XXXIII/2000 z dnia 29 grudnia
2000 r. w sprawie ustalenia wysokości
czynszu regulowanego za lokale miesz-
kalne oraz czynszu za lokale socjalne. 

Radni zatwierdzili sprawozdanie
finansowe Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego w Piasecznie za 2008 rok. 

Rada wyraziła zgodę na: 
- nabycie na rzecz gminy działek stano-
wiących drogi gminne we wsi Baszkówka 
- nabycie dwóch udziałów w dział-
kach przeznaczonych pod drogi gmin-
ne we wsi Baszkówka 
- użyczenie na 15 lat części działki
gminnej położonej w Woli Gołkow-
skiej przy ul. Gościniec 10 na rzecz ra-
dy sołeckiej, z przeznaczeniem pod
działalność sportową i rekreacyjną dla
mieszkańców wsi 
- wydzierżawienie w trybie bezprze-
targowym gruntu o pow. 160 m kw.,
stanowiącego część działki położonej
przy ul. Puławskiej i ul. Jana Pawła II
w Piasecznie, na 3 lata, na rzecz do-
tychczasowego dzierżawcy pani Gra-
żyny Łagacz - kwiaciarnia Filon,
z przeznaczeniem pod pawilon han-
dlowy i miejsca parkingowe 
- wydzierżawienie w trybie bezprzetar-
gowym, na 5 lat, gruntu o pow. 415 m
kw., stanowiącego część działki poło-
żonej przy ul. Chabrów w Piasecznie,
z przeznaczeniem pod teren zieleni 
- wydzierżawienie w trybie bezprze-
targowym na 5 lat, gruntu o pow. ok.

310 m kw., stanowiącego część dzia-
łek położonych przy ul. Wojska Pol-
skiego w Piasecznie, na rzecz dotych-
czasowych 14 dzierżawców, z prze-
znaczeniem pod garaże 
- sprzedaż w drodze bezprzetargowej
działek, położonych w Piasecznie przy
ul. Chyliczkowskiej, Tetmajera, Grani-
towej, Szmaragdowej, Kusocińskiego,
Puławskiej, Czajewicza, Geodetów,
Młynarskiej na rzecz użytkowników
wieczystych
- sprzedaż w drodze bezprzetargowej
działki gminnej o powierzchni 148 m
kw. położonej w Piasecznie przy 
ul. Warszawskiej na rzecz Spółdzielni
Mieszkaniowej
„ Polkolor” z przeznaczeniem na po-
prawę warunków zagospodarowania
działki przyległej, będącej w użytko-
waniu wieczystym Spółdzielni 

- wynajem lokalu użytkowego o po-
wierzchni 30 m kw., na okres 3 lat,
położonego przy ul. Puławskiej 20
w Piasecznie, dla Zakładu Optycznego
Klips-Optik. 

Radni wyrazili wolę wsparcia
przez gminę Piaseczno inicjatywy
powołania Centrum Sztuki Józefa
Wilkonia poprzez umożliwienie Cen-
trum, (po jego powołaniu) korzysta-
nia z nieruchomości położonej w Za-
lesiu Dolnym przy ul. Księcia Józefa
19. Forma korzystania z tej nieru-
chomości zostanie określona w od-
rębnej uchwale. 

Zatwierdzone zostały taryfy
oraz warunki rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie
Młodzieżowej Spółdzielni Budowla-
no-Mieszkaniowej „Patronat-3”
w Piasecznie. 

Sprawozdanie z 34. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przed-
stawia radnym sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami
Rady. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych
spraw i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo
zajmowali się od 18 marca do 29 kwietnia 2009 r.
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Ś.P. Wojciech Leppin w ciągu 10 lat pracy w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Piaseczno jako inspektor nadzo-
ru zajmował się wieloma największymi inwestycjami
gminnymi, z pełnym zaangażowaniem koordynując
przygotowywanie projektów a następnie realizację
m.in. budowy sądu i prokuratury rejonowej, komen-
dy policji, szkoły nr 5 w Piasecznie, nowej szkoły
w Józefosławiu i nowej części szkoły w Chylicach,
przedszkoli w Zalesiu Dolnym, Głoskowie i Zalesiu Górnym. Koledzy bę-
dą go wspominać jako życzliwego, uczynnego i koleżeńskiego człowie-
ka, z którym doskonale się współpracowało. 



Uczestnicy wizyty, na dzień
przed rozpoczęciem obrad Komite-
tu Monitorującego w Warszawie,
wybrali się do Piaseczna, aby prze-
konać się, jak w rzeczywistości,
a nie tylko na papierze, wygląda re-
alizacja współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności pro-
jektu „Program gospodarki wodno-
-ściekowej w Piasecznie”. 

Spotkanie rozpoczęło się w sali
konferencyjnej urzędu miejskiego,
gdzie delegację przywitał burmistrz
Józef Zalewski, zaznaczając na
wstępie, jak ważna dla dalszego

rozwoju gminy Piaseczno i podnie-
sienia standardów życia jej miesz-
kańców jest realizacja projektu
wodno-kanalizacyjnego. 

Następnie odbyła się prezentacja
projektu przygotowana przez pra-
cowników firmy Safege SA, pełnią-
cej funkcję Inżyniera Kontraktu.
Przybliżyła ona uczestnikom spotka-
nia priorytetowe cele, zakres oraz
wykonawców realizowanego pro-
jektu. Pokrótce omówione zostały
poszczególne zadania, na które pro-
jekt został podzielony. Przedstawi-
ciele KE pytali o powody wyraźnego

wzrostu kosztów realizacji inwestycji
w porównaniu z podanymi we
wniosku o dofinansowanie.

Po zakończeniu prezentacji pro-
jektu uczestnicy, zgodnie z założo-
nym programem wizyty, odwiedzili
rozbudowywaną oczyszczalnię ście-
ków w Piasecznie. Wizytatorzy wyra-
żali zainteresowanie zarówno prze-
biegiem prac budowlanych, jak i sa-
mym procesem oczyszczania ścieków.
Na wiele pytań dotyczących realizo-
wanego przedsięwzięcia odpowiadali
przedstawiciel wykonawcy wraz z in-
spektorem nadzoru oraz kierowni-
kiem Jednostki Realizującej Projekt. 

W dalszej kolejności uczestnicy
przejechali na ul. Julianowską, gdzie
przyjrzeli się robotom kanalizacyjnym
prowadzonym obecnie w tej ulicy. 
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Chleb nie dla ptaków
Co po chlebie ptakom 
w potrzebie? 

Chleb od wieków gości na na-
szych stołach. Coraz częściej pra-
gniemy się nim dzielić również z pta-
kami. Najczęściej jest to motywowa-
ne chęcią wspomożenia ich w trud-
nej walce o przetrwanie, może jed-
nak doprowadzić do znacznego po-
gorszenia stanu zdrowia naszych
pierzastych przyjaciół, a w skrajnych
przypadkach nawet do śmierci. 

Co będzie, gdy 
nie odlecą łabędzie? 

W ciągu ostatnich kilkudziesię-
ciu lat wielkimi amatorami pieczywa
stały się łabędzie nieme. Mało osób
wie, że te piękne białe ptaki podej-
mują co roku wędrówkę na zimowi-
ska w zachodniej i południowej Eu-
ropie. Osobniki pojawiające się je-
sienią (do połowy grudnia) na miej-
skich odcinkach rzek lub różnego
rodzaju zbiornikach wodnych są
najczęściej wędrowcami, którzy za-
trzymali się na odpoczynek przed
kolejnym etapem podróży. Ich na-
turalnym pokarmem są rośliny wod-
ne, jednak za sprawą spacerowi-
czów znaczącą pozycją w ich menu
staje się chleb. Karmienie nim tłumi
instynkt wędrówki, a gdy nadcho-
dzą zimowe mrozy, ptaki nieraz zo-
stają pozostawione same sobie (zi-
mowa aura mniej sprzyja space-
rom). Zdrowe dorosłe ptaki mogą
obywać się bez pożywienia nawet
do czterech tygodni, jednak w tym
czasie silnie ograniczają jakąkolwiek
aktywność i mogą przymarzać do
lodu. Uwięzione ptaki trzeba uwal-
niać z zaangażowaniem m.in. straży
pożarnej, co wiąże się z pewnym ry-
zykiem dla ludzi i oczywiście z kosz-
tami. Choć więc łabędzie bywają
nieraz napastliwe i wręcz domagają
się „haraczu” w postaci pieczywa,
nie powinniśmy im go dostarczać
poza okresem najsilniejszych mro-
zów. Nawet w takich przypadkach
chleb stanowić powinien jedynie
uzupełnienie - podawany jako wy-
łączny pokarm może prowadzić do
poważnych schorzeń układu pokar-
mowego, a także do osłabienia or-
ganizmu i związanej z nim zwięk-
szonej podatności na wiele chorób. 

Kaczki nie zjedzą 
chleba z taczki

Nieraz po wizycie w parku koło
mego domu nasuwa mi się podej-

rzenie, że nad znajdujący się tam
staw ktoś pieczywo przywozi taczką
- tak duże są to ilości. Kaczki krzy-
żówki i łyski nie są w stanie go zjeść,
gdyż nieraz dostarczane jest w po-
staci całych kromek lub bochenków,
do których ich dzioby nie są przy-
stosowane. Niezjedzony pokarm
szybko gnije i pleśnieje, stwarzając
zagrożenie dla zdrowia ptaków i in-
nych zwierząt. Takie psujące się
pieczywo stanowi doskonałą po-
żywkę dla produkujących groźne
aflatoksyny pleśni z rodzaju Asper-
gillus. Jeśli kaczki mają kontakt
z gnijącym chlebem, mogą zapadać
na śmiertelnie niebezpieczne wiru-
sowe zapalenie jelit. Nie tylko nie-
świeże wypieki są szkodliwe - nawet
czerstwy chleb czy bułki, spożywane
przez długi czas, prowadzą do roz-
woju cukrzycy typu 2, zwyrodnie-

niowych zmian w wątrobie i znacz-
nego przetłuszczenia. W Ameryce
Północnej u ptaków, które zamiast
pokarmu roślinnego żywiły się pra-
wie wyłącznie pieczywem stwier-
dzono zjawisko tzw. anielskiego
skrzydła. Polega ono na bardzo
szybkim wzroście piór, za którym nie
nadąża szkielet skrzydła i w efekcie
lotki ulegają charakterystycznemu
wygięciu uniemożliwiającemu lot. 

Czy gołębie czują niebo 
w gębie? 

Ciężko odpowiedzieć na tak po-
stawione pytanie, jednak prawdo-
podobnie należałoby zaprzeczyć -
za takim rozwiązaniem przemawia
np. obecność u tych ptaków zaled-
wie 37 kubków smakowych (co nie
jest powalającym wynikiem - czło-
wiek ma ich 10 000). Być może wła-
śnie brak specjalnej wrażliwości na
smak sprawił, że w miastach nie ma
właściwie żadnego produktu spo-
żywczego, jakim gołębie by pogar-
dzały. Ich naturalnym pokarmem są

nasiona traw i zbóż, jednak
w sztucznych warunkach stworzo-
nych przez człowieka żywią się nie-
mal wszystkim, co do zjedzenia się
nadaje. Istotną rolę w ich menu od-
grywają takie produkty jak chleb,
bułki i ciastka, których wiele osób
chętnie im dostarcza. „Dokarmia-
cze” często nie zdają sobie sprawy,
że taka dieta prowadzi u ptaków do
poważnych niedoborów wapnia
i witaminy B. Dorosłe osobniki żyją-
ce głównie na chlebie będą z niego
produkować tzw. ptasie mleczko,
czyli powstającą w wolu wydzielinę
przeznaczoną dla piskląt w począt-
kowym okresie rozwoju. Pieczywo
nie zawiera wielu ważnych składni-
ków odżywczych, co może prowa-
dzić do rozwojowych nieprawidło-
wości u ptaków młodocianych. Po-
za tym masowe dokarmianie powo-
duje, że liczebność populacji szybko
rośnie, co powoduje uaktywnienie
się mechanizmów regulujących.
Najskuteczniejszym są choroby,
które w takich warunkach mogą
rozwijać się wyjątkowo szybko i po-
wodować wysokie straty, szczegól-
nie wśród młodszych osobników. 

Na marginesie warto dodać, że
przemiana materii u gołębi przebie-
ga bardzo szybko i duże ilości do-
starczanego im pieczywa oznaczają
tym samym duże ilości odchodów.
Naukowcy szacują, że jeden tylko
osobnik produkuje rocznie 12 kg
odchodów, co znajduje później od-
bicie m.in. w wyglądzie budynków
czy innych obiektów miejskich. Nie
od dziś wiadomo, że gołębie to
również pewne kłopoty i niedogod-
ności dla ich ludzkich sąsiadów. Ko-
ścią niezgody są na pewno pozosta-
wiane przez ptaki nieczystości. 

Chcąc pomagać gołębiom pa-
miętajmy, by dokarmianie ograni-
czać wyłącznie do okresu zimowe-
go, kiedy mogą mieć one rzeczywi-
sty problem ze znalezieniem poży-
wienia pod grubą warstwą śniegu. 

W tym czasie, zamiast pieczywa,
które ewentualnie może stanowić
dodatek, najlepiej karmić je różnego
rodzaju kaszami i nasionami zbóż. 

Antoni Marczewski

Autor jest absolwentem Wydziału Rol-
nictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie oraz

wiceliderem Warszawskiej Grupy 
Lokalnej Ogólnopolskiego Towarzystwa

Ochrony Ptaków (www.wgotop.pl) 

Dzień Ziemi 2009
Obchody Dnia Ziemi mają na celu krzewienie
kultury i postawy ekologicznej oraz uświado-
mienie problemów związanych z ekologią. W ra-
mach obchodów tegorocznego Dnia Ziemi
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno odwiedziły
dzieci z Przedszkola nr 1 oraz młodzież z Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Piasecznie. 

Na spotkaniu z przedstawicie-
lami Urzędu dzieci pragnęły
zwrócić uwagę lokalnej społecz-
ności na konieczność ochrony
otaczającego nas środowiska oraz
zachowań prośrodowiskowych
i odczytały apel popierający sze-
rzenie postawy ekologicznej po-
przez oszczędność wody, zakrę-
cania kranu podczas mycia zębów
czy wyłączania światła w pustych
pomieszczeniach. 

Obchody Dnia Ziemi 2009 od-
bywają się pod hasłem: „Z energią
chrońmy klimat”. Ze względu na
postępujące zmiany klimatu organi-
zatorzy Dnia Ziemi chcą uświado-
mić, że wpływ na przeciwdziałanie
tym zmianom może mieć każdy
z nas poprzez zmianę codziennych
zachowań i przyzwyczajeń. Dbanie
o środowisko stać się powinno na-
szym nawykiem, choćby przez takie
czynności, jak wyłączanie zbędnego
oświetlenia, wymiana żarówek na
energooszczędne, które charaktery-
zują się długim „okresem życia”
i pięciokrotnie mniejszym zużyciem
energii niż żarówki tradycyjne, sto-
sowanie urządzeń gospodarstwa
domowego o najwyższej klasie
energooszczędności oraz takich,

które posiadają funkcję zamknięte-
go obiegu wody, automatycznego
zraszania i funkcję krótkich progra-
mów, a także wyłączania urządzeń
z funkcji czuwania (stand-by),
w trakcie której urządzenie cały
czas pobiera prąd. Jak co roku
szczególna uwaga kierowana jest
także na problemy dotyczące racjo-
nalnego zużycia wody oraz gospo-
darki odpadami, tj. segregacji su-
rowców wtórnych, zbiórki baterii,
zużytych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Zachęcamy do
korzystania z oferowanej przez
gminę Piaseczno możliwości bez-
płatnego przekazywania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego do podstawionych kontene-
rów zgodnie z harmonogramem
umieszczonym na stronie interneto-
wej Urzędu. Poza wyznaczonymi
miejscami i terminami zużyty sprzęt
można codziennie oddać do Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych SI-
TA Piaseczno Sp. z o.o. ul. Tech-
niczna 6 oraz Agencji Ochrony Śro-
dowiska EKOPARK ul. gen. Okulic-
kiego 4 w Piasecznie. 

Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Rolnej

Proekologiczny happening przed Urzędem Miasta

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej
We wtorek 21 kwietnia przedstawiciele Komisji Europej-
skiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz ministerstw Finansów, Środowiska
i Rozwoju Regionalnego złożyli wizytę w gminie Piaseczno. 
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18-22 maja w Piasecznie

Wymień kartę miejską!
Już nie trzeba fatygować się na ul. Senatorską lub do któregoś z punktów
Obsługi Pasażerów ZTM działających przy stacjach metra w Warszawie.
W maju będzie można otrzymać spersonalizowaną Warszawską Kartę
Miejską w Urzędzie Gminy przy ul. Kościuszki 5. Takie rozwiązanie ułatwi
mieszkańcom Piaseczna i okolic wymianę kart i zaoszczędzi im czasu. 

W dniach 18-22 maja br. zachę-
camy mieszkańców do skorzystania
z mobilnego punktu ZTM, w któ-
rym całkowicie bezpłatnie będzie
można w godzinach 9.00-15.00
złożyć odpowiedni wniosek wraz
z aktualnym zdjęciem legitymacyj-
nym, a następnie odebrać sperso-
nalizowaną Warszawską Kartę
Miejską. Osoby nieposiadające
zdjęcia będą miały możliwość wy-
konania go na miejscu w godzinach
działania punktu. 

Zgodnie z uchwałą stołecznych
radnych (nr XLVII/1454/2009 z 15
stycznia br.) od 1 stycznia 2010 r.
imienne bilety okresowe (30- i 90-
-dniowe) będą kodowane wyłącz-
nie na kartach spersonalizowanych
- ze zdjęciem właściciela oraz z jego
imieniem i nazwiskiem. 

Posiadacz osobistej karty miej-
skiej nie będzie musiał już pokazy-
wać żadnych dodatkowych doku-
mentów podczas kontroli (wyjąt-
kiem są osoby korzystające z ulg)
ani jej podpisywać. Pasażerowie,
którym zmieniły się dane osobowe
umieszczone na karcie, nie zapłacą
za jej duplikat. Duplikat będzie bez-

płatny także w przypadku, gdy kar-
ta uległa zniszczeniu nie z winy pa-
sażera, a także po 10 latach od wy-
dania pierwszej karty (na tyle czasu
jest przewidziana jej trwałość). 

W przypadku zagubienia karty
można będzie ją zablokować, a nie-
wykorzystaną część biletu przenieść
na jej duplikat (w cenie 10 zł) lub
uzyskać zwrot pieniędzy. Dokonanie
tej operacji będzie możliwe w siedzi-
bie ZTM przy ul. Senatorskiej. 

Spersonalizowaną kartę można

sobie zaprojektować za pomocą
kreatora znajdującego się na stronie
www.personalizacja.ztm.waw.pl.
Za pośrednictwem tej strony moż-
na też wypełnić i wysłać elektro-
niczny wniosek.

Nową kartę można otrzymać
w Punktach Obsługi Pasażerów
ZTM przy stacjach metra Centrum,
Świętokrzyska, Ratusz, Arsenał,
Plac Wilsona, Marymont i Młociny
oraz w siedzibie ZTM przy ul. Se-
natorskiej 37. 

Chór z Zalesia w Szwecji
W dniach 29.04 - 4.05.2009 Chór Liturgiczny z Zalesia Dolnego odbył wi-
zytę w szwedzkim Upplands Vasby, które jest miastem partnerskim Pia-
seczna. Podróż ta była rewizytą po tym, jak w czerwcu ubiegłego roku
chór nasz gościł w Piasecznie zespół Vasbykoren z tego właśnie miasta. 

Wyjazd był zorganizowany przy
pomocy Urzędu Miasta Piaseczna.
Dzięki temu nasz zalesiański chór
mógł uświetnić spotkanie eurodepu-
towanych w hotelu Scandic Crown,
dawać koncerty w Miejskim Ośrod-
ku Kultury i lokalnych kościołach.
Wszystko to odbywało się przy
ogromnym wsparciu zarządu miasta
Upplands Vasby oraz członków chó-
ru Vasbykoren, którzy pełnili funkcję
przewodników i gospodarzy. Wszę-
dzie chór był przyjmowany z dużym
entuzjazmem i niespotykaną gościn-
nością. Cały wyjazd był dobrą oka-
zją do poznawania szwedzkiej kul-
tury, zaciśniania współpracy obu ze-
społów oraz doskonalenia znajomo-
ści języka angielskiego. Jako goście
honorowi uczestniczyliśmy w świę-
cie Walpurgii, które jest świętem
powitania wiosny, dając w tym cza-
sie koncert pieśni ludowych dla wie-
lotysięcznego tłumu mieszkańców
Upplands Vasby zgromadzonych na
błoniach za miastem. 

Dzień 1 Maja spędziliśmy
w Sztokholmie - zwiedzając to pięk-
ne miasto, które bardzo słusznie na-
zywane jest „Wenecją Północy”.
Wycieczka statkiem „Pod mostami
Sztokholmu” pozwoliła sie nam
o tym przekonać i na długo jeszcze
pozostanie w naszej pamieci. 

Bardzo ważnym akcentem na-
szego pobytu w Upplands Vasby
było spotkanie z Polonią szwedzką

podczas uroczystej mszy świętej
dnia 3 maja w kościele katolickim
w miejscowości Merszta. Na uro-
czystość przybyło bardzo wielu ro-
daków z całej okolicy (a także ze
Sztokholmu), którzy z nostalgią słu-
chali utworów takich jak „Polskie
Kwiaty” czy kanonu „ Od Krakowa
goście jadą” oraz innych pieśni lu-
dowych i patriotycznych. 

Cały wyjazd dostarczył uczestni-
kom wielu doznań artystycznych
oraz wzbogacił nas bardzo w wiedzę
o Szwecji i jej kulturze, za co pra-
gniemy bardzo serdecznie podzięko-
wać chórowi Vasbykoren, władzom
gminy Upplands Vasby oraz naszym
szwedzkim przyjaciołom, którzy nie
szczędzili ani wysiłku, ani własnego

wolnego czasu, aby nasz pobyt jak
najbardziej urozmaicić i uatrakcyjnić. 

Wyjeżdżając z gościnnego Vasby,
obiecaliśmy sobie wzajemnie podtrzy-
mywać nasze kontakty, więc nie że-
gnaliśmy się na zawsze, ale mówiliśmy
sobie do widzenia, ponieważ zawarta
przyjaźń przynosząca tyle dobrego
powinna być kontynuowana! 

W tym miejscu chórzyści z Zale-
sia Dolnego jeszcze raz bardzo ser-
decznie dziękują władzom Piasecz-
na za pomoc w sfinansowaniu prze-
lotu, a pozostałym sponsorom za fi-
nansowe wsparcie udzielone na po-
krycie innych kosztów związanych
z pobytem w Upplands Vasby. 

Mikołaj Derentowicz
i Elżbieta Gorzkowska

Koncerty Chóru z Zalesia Dolnego cieszyły się dużym zainteresowaniem także wśród Polonii

Kolejka promuje Piaseczno

Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej wzięło udział w ogólno-
krajowych targach turystycznych LATO 2009, na których promowało atrak-
cje kulturowe i możliwości rekreacyjne gminy Piaseczno. W ostatni weekend
kwietnia przez stoisko wystawowe kolejki przewinęło się tysiące osób, a za-
interesowanie przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Wystawiona
drezyna przyciągała uwagę uczestników targów, również foldery informacyj-
ne, gadżety i film promocyjny Piaseczna cieszyły się dużą popularnością.

Pamiątkowe medale

Podczas oficjalnych uroczystości z okazji 3 maja burmistrz Józef Zalew-
ski wręczył honorowym obywatelom miasta: Jerzemu Duszy, Januszowi
Bołożukowi oraz Lucjanowi Moreniowi medale upamiętniające 580. rocz-
nicę nadania praw miejskich.

Jazzowy wtorek
19 maja o godz. 20.00 zapraszamy miłośników jazzu do
Ośrodka Kultury na koncert kwintetu KATTORNA. Zespół
założony w 2005 roku przez Grzegorza Rogalę i Łukasza
Pawlika zaprezentuje mieszankę swingującego jazzu,
z elementami groove oraz pulsującą energią jazzu amery-
kańskiego z komedowskim liryzmem i melancholią. 

Spotkanie Grzegorza Rogali z Łukaszem Pawlikiem, zagraniczne studia,
wspólne pasje muzyczne, fascynacja muzyką Krzysztofa Komedy i chęć
stworzenia nowej formacji legły u podstaw założenia Kattorny w 2005 roku.
W pierwszym roku działalności zespół zwyciężył w Europejskich Integracjach
Muzycznych w Żyrardowie (kwiecień 2005) oraz brał udział w Roku Polsko-
-Niemieckim, występując w Berlinie z multimedialnym projektem z muzyką
Krzysztofa Komedy (czerwiec 2005). Po roku muzycznych poszukiwań i eks-
perymentów grupa zawiązała stały skład, w którym gra do dzisiaj. Od tego
czasu zespół występuje regularnie w Polsce, Niemczech, w najbardziej pre-
stiżowych klubach jazzowych oraz na licznych festiwalach, ostatnio także we
Włoszech. W marcu 2006 roku Kattorna zdobyła pierwsze miejsce w organi-
zowanym przez warszawki klub Tygmont konkursie „Nadzieje Warszawy”.
Skład zespołu: Grzegorz Rogala - puzon, Łukasz Pawlik - fortepian, Max Na-
uta-Simonsen (Dania) - kontrabas, Krzysztof Szmańda - perkusja, Dawid
Główczewski - saksofon tenorowy. Wstęp na koncert 15 złotych. 

fot. Ł. Wyleziński
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Odbiór eternitu
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno informuje, że od 27 kwietnia do 1 grudnia br. przyjmowane są od
osób fizycznych wnioski o odbiór płyt oraz rur azbestowo-cementowych.

Wnioski są dostępne na gminnej
stronie www.piaseczno.eu oraz
w pok. 84 na III piętrze w urzędzie
miejskim. Odbiór płyt oraz rur azbe-
stowych (w tym załadunek, trans-
port i unieszkodliwienie) od miesz-
kańców gminy Piaseczno finanso-
wany jest z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Eternit oraz rury odbierane
są przez firmę wybraną przez Urząd
Miasta w drodze przetargu. 

Warunkiem odbioru eternitu do

unieszkodliwienia jest ułożenie go
na palecie do wysokości 1 m i owi-
nięcie szczelnie grubą folią. W przy-
padku oddania rur azbestowych na-
leży również owinąć je grubą folią.
Demontaż tego typu materiałów
azbestowych powinien być prze-
prowadzony przez specjalistyczną
firmę. Wykaz tego typu przedsię-
biorstw dostępny jest na gminnej
stronie internetowej. 

Ze względu na przewidywaną li-
kwidację Funduszy Ochrony Środo-

wiska zachęcamy do skorzystania
z proponowanej możliwości utyliza-
cji eternitu. W roku 2008 udało się
zebrać 476,06 ton materiałów
azbestowych. 

Jednocześnie przypominamy, że
włókna azbestu uwolnione z poła-
manych płyt luźno leżących na po-
sesji bez zabezpieczenia stanowią
zagrożenie dla zdrowia. 

Kierownik Referatu OŚiGR
Jolanta Łączyńska

50 lat razem

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst
jednolity DzU z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 53 ust 1 Usta-
wy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (DzU z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że
w związku z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno z siedzibą 05-500 Pia-
seczno, ul. Kościuszki 5, decyzją nr CP/9/09 z dnia 21-04-2009r. ustaliłem
lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budo-
wie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew.: 54/, 20/4,
20/3, 21/4, 25/9, 25/18, 25/28, 25/8, 25/6, położonych na terenie IRŚ
Żabieniec, gm. Piaseczno. 

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy
dotyczy, po zapoznaniu się z tematem mają prawo wniesienia odwołania
od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za
moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia niniejszego ogłoszenia. 
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji,
określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz
wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
II Zastępca Burmistrza - inż. Zdzisław Lis

UiA.HD.7331CP/G-172/05-06/09
OGŁOSZENIE - NR 66/09

O przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko do projektu planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Bobrowiec zatwierdzonego uchwałą Nr 1123/XlVI/2006 Ra-
dy Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 56, poz. 1780 z dnia 22 marca 2006 r.) 
(Dla obszarów funkcjonalnych oznaczonych symbolami: 17MN/U, 30

KDW i część 25 MN - teren I oraz 1US - teren II). 
Stosownie do art. 39 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 paź-

dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawia-
damiam o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko do projektu planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Bobrowiec dla obszarów funkcjonalnych oznaczonych
symbolami: 17MN/U, 30 KDW i część 25 MN - teren I oraz 1US - teren
II. realizowanego na podstawie Uchwały Nr 947/XXXIII/2009 Rady
Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.03.2009 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Bobrowiec. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do strategicznej oceny od-
działywania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części wsi Bobrowiec dla obszarów funkcjonal-
nych oznaczonych symbolami: 17MN/U, 30 KDW i część 25 MN - te-
ren I oraz 1US - teren I w terminie 21 dni od daty opublikowania niniej-
szego ogłoszenia. 

Wnioski mogą być składane: 
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy 
ul. Kościuszki 5
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, 
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
e-mail: uia1@piaseczno.eu
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Zdzisław Lis

UiA.WR.0621/ZP/67/09 - OGŁOSZENIEw  sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Chylice oraz o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko do w/w planu

1. Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie
Uchwały Nr 920/XXXII/2009 z dnia 18.02.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi CHYLICE, zatwierdzonego uchwałą Nr 655/XXIV/2008 Rady
Miejskiej w Piasecznie z dnia 2.07.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 143, poz. 5053 z 22.08.2008 r.) w zakresie
ustaleń dla obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 

Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w ter-
minie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia. 
2. Stosownie do art. 39 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Chylice. 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia. 
Wnioski mogą być składane: 
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
przy ul. Kościuszki 5
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e -mail: kabala@piaseczno. eu

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
inż. Zdzisław Lis

II Zastępca Burmistrza  

UiA.MKR.0621/ZP/62/09 - OGŁOSZENIE

Uwaga, mieszkańcy 
Józefosławia!

Uprzejmie informujemy, że na terenie miejscowości Józefosław na-
stąpiła zmiana lokalizacji lokali wyborczych. Dotychczasowe obwody 
nr 27 i 28 zostały przeniesione z Obserwatorium Astronomicznego Poli-
techniki Warszawskiej, Józefosław ul. Ogrodowa 2, do nowej siedziby
Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu przy ul. Kameralnej 11. 

Jednocześnie informujemy, że nowa siedziba obwodów wyborczych
nr 27 i 28 przystosowana jest do obsługi osób niepełnosprawnych. 

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 7 czerwca 2009 r.
(niedziela) będą otwarte w godz. 8.00-22.00. 

Kierowco,
ZWOLNIJ!

W związku z liczny-
mi pracami kanaliza-
cyjnymi i robotami re-
montowymi na lokal-
nych drogach prosimy
kierowców o respek-
towanie ograniczeń
prędkości i zwracanie
uwagi na pieszych i ro-
werzystów. Zachowa-
nie bezpieczeństwa
użytkowników drogi
powinno być prioryte-
tem nas wszystkich.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia burmistrz Piaseczna wraz
z przewodniczącym rady mieli zaszczyt wręczyć odznaczenia prezydenta
RP za długoletnie pożycie małżeńskie siedmiu parom z terenu gminy Pia-
seczno. Małżonkowie obdarowani zostali również koszami delikatesowymi
oraz kwiatami. Najlepsze życzenia oraz medale odebrali: Państwo Hen-
ryk i Teresa Czempińscy, Państwo Leszek i Henryka Kasprowicze, Państwo
Józef i Lucyna Łączyńscy, Państwo Edward i Jadwiga Pol, Państwo Zdzi-
sław i Lucyna Rzewuscy, Państwo Władysław i Władysława Skrzypczako-
wie, Państwo Ireneusz i Wiesława Zajkowscy.

fot. M. Idaczek
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 
ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno
tel. 756 76 00, tel. /faks 737 10 52, 

www.kulturalni.pl
e-mail: biuro@kulturalni.pl 

Ośrodek Kultury w Piasecznie MAJ 2009
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IMPREZY: 
14 maja godz. 10.00 - Festiwal Piosenki Ekologicznej i Turystycznej

sala Domu Parafialnego, pl. Piłsudskiego 10

15 maja godz. 19.00 - Świeczowisko - przy herbacie i świecach granie i śpie-
wanie, sala Ośrodka Kultury w Piasecznie ul. Kościuszki 49 - wstęp wolny

19 maja godz. 20.00 - Wtorek Jazzowy Ośrodka Kultury

kwintet KATTORNA w składzie: Łukasz Pawlik /piano/, Dawid Główczewski /sax/,
Grzegorz Rogala / trąbka/, Krzysztof Szmańda  /perkusja/, Max Nauta-Simonsen
/bass/, sala Ośrodka Kultury w Piasecznie ul. Kościuszki 49 - wstęp 15 złotych 

23 maja godz. 17.30 - Koncert Ogniska Muzycznego
sala Ośrodka Kultury w Piasecznie ul. Kościuszki 49 - wstęp wolny

30 maja godz. 18.00 - Maleo Reggae Rockers - przegląd zespołów rockowych
Park Miejski w Piasecznie, ul. Chyliczkowska / czytaj więcej /

31 maja godz. 13.00 - 22.00 - PIKNIK RODZINNY - występy estradowe, 
miasteczka tematyczne, konkursy, zabawy. 

Gwiazdą imprezy będzie
Andrzej „Piasek” Piaseczny z zespołem

Park Miejski w Piasecznie, ul. Chyliczkowska

PIASECZYŃSKA WIOSNA MUZYCZNA:
10 maja godz. 19.30 - Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej

Kościół pw. św. Anny w Piasecznie, pl. Piłsudskiego - wstęp wolny

17 maja godz. 20.30 - Chór Kameralny Ars Cantata
Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Piasecznie, Słowicza 1 - wstęp wolny

24 maja godz. 19.30 - Chór Kameralny Uniwersytetu Warszawskiego „ Collegium
Musicum” Kościół pw. św. Anny w Piasecznie, pl. Piłsudskiego - wstęp wolny

Muzeum Regionalne - pl. Piłsudskiego, tel. 0 22 737 23 99
Czynne: czwartek-piątek 10.00-18.00, sobota-niedziela 9.00-15.00

wstęp - bilet normalny 4 zł, bilet ulgowy 2 zł, 
w soboty WSTĘP WOLNY

muzeumpiaseczno@neostrada. pl

Maleo na PePe

Wystawa Salvadora Dali

Już 30 maja w godzinach 11.00-21.00 zapraszamy wszystkich na Piaseczyński
Przegląd Młodzieżowych Zespołów Muzycznych. Gwiazdą tegorocznego festiwa-
lu będzie zespół Maleo Reggae Rockers, który wystąpi o godz. 18.00. 

W trakcie całodziennej imprezy
w Parku Miejskim przy ul. Chylicz-
kowskiej na zadaszonej scenie wy-
stąpi 10 wybranych w eliminacjach
zespołów, które ocenione zostaną
przez czteroosobowe jury złożone
z przedstawicieli branży muzycznej
oraz Ośrodka Kultury. Na zakoń-
czenie wystąpi gwiazda - jeden
z najpopularniejszych w kraju ze-
społów grających muzykę reggae -
Maleo Reggae Rockers. 

PePe to przegląd zespołów or-
ganizowany przez Ośrodek Kultury
od 1988 r. skierowany do młodych
twórców muzyki z całej Polski, bez
ukierunkowania na konkretny styl
czy modę. Oceniana jest muzykal-
ność, świeżość, osobowość, umie-
jętności oraz odwaga sceniczna. 

Na PePe każdy z uczestników
ma ok. 25 minut na zainstalowanie
się i zaprezentowanie krótkiego ma-

teriału (2 lub 3 utwory). Wyniki
Przeglądu ogłaszane są tego same-
go dnia, około godziny 18:00,
a laureat zaproszony zostaje do za-
grania dłuższego koncertu przed
występem zaproszonej gwiazdy. 

Zespół Maleo Reggae Rockers
został założony w 1998 roku przez
Darka Malejonka - muzyka, który
udzielał się w takich formacjach
muzycznych jak: Kultura, ARMIA,
MOSKWA, Izrael, Houk, Arka No-
ego i 2TM2,3. 

Darek Malejonek jest autorem
muzyki i tekstów, zdobył 8 Frydery-
ków. Malejonek był również nomi-
nowany w latach 1996,1998 oraz
2002 do tej nagrody. Jest twórcą
muzyki do filmów znanego reżysera
Miki Kaurismakiego „LA without
a map”, „The Last Border” 

W latach 2001-2006 był jedną
z gwiazd festiwalu Przystanek Wo-

odstock. W roku 2008 zespół zagrał
trasę „Lato z Radiem”, promując naj-
nowszy album „ReggaeMova”. Płyta
została doskonale przyjęta przez fa-
nów i zajmowała czołówki miejsc na
listach rozgłośni radiowych. 

fot. E. Malejonek

Maraton z charakterem
Już po raz piąty gmina Piaseczno zaprasza wszystkich amatorów jazdy ro-
werem na imprezę z cyklu Mazovia MTB Marathon. Zawody rozpoczną się
w niedzielę 17 maja na stadionie KS Piaseczno. Udział dla mieszkańców
gminy Piaseczno jest bezpłatny.

Start przygotowany będzie na
polanie położonej nad rzeką Jeziorką
w Żabieńcu, skąd uczestnicy wyruszą
na trasę biegnącą m.in. przez ma-
lownicze tereny Lasów Chojnow-
skich i powrócą na metę usytuowaną
na stadionie KS Piaseczno przy 
ul. 1 Maja. Mazovia MTB Maraton
to cykl terenowych wyścigów rowe-
rowych rozgrywanych w różnych
częściach Polski. W zeszłym roku we
wszystkich startach wzięło udział ok.
11,5 tys. uczestników. Na starcie sta-
nąć może każdy, kto ma sprawny ro-
wer oraz chęć zmierzenia się z dy-
stansem liczącym 14 km (hobby), 50
km (mega) lub 87 km (giga). Miesz-
kańcy gminy Piaseczno mają zapew-
niony bezpłatny start na wszystkich
dystansach. Jedynym kosztem jest
wniesienie opłaty 20 zł za czip starto-
wy, który umożliwia profesjonalny
pomiar czasu i sklasyfikowanie za-
wodnika. Opłaty należy dokonać na
konto organizatora lub w biurze za-
wodów na Stadionie Miejskim przy
ul. 1 Maja, które będzie czynne 
16 maja w godz. 16.00-20.00 i 17
maja w godz. 8.00-10.30. W biurze
zawodów należy także potwierdzić
swoje uczestnictwo (stwierdzenie
zameldowania na terenie gminy na
podstawie dokumentu ze zdjęciem,
można potwierdzić również on-line),
odebrać numer startowy i chip do
pomiaru czasu. Start maratonu prze-
widziany jest w formie sektorowej
od godz. 11.00. Zawodnicy wyruszą
w pewnych odstępach czasu, co ma
poprawić bezpieczeństwo zawodów.

Na uczestników czeka zupełnie

odmieniona trasa, omijająca najbar-
dziej piaszczyste tereny i prowadząca
lasami liściastymi Chojnowskiego Par-
ku, obfitującymi w stuletnie dęby
i brzozy. Trasa będzie czytelnie ozna-
kowana oraz zabezpieczona. Nad
bezpieczeństwem startujących czu-
wać będzie policja, straż miejska, po-
sterunki ochotniczych straży pożar-
nych i harcerzy oraz grupa ratownic-
twa medycznego. Warunkiem udzia-
łu w imprezie, podyktowanym bez-
pieczeństwem uczestników, jest uży-
wanie twardych kasków. Na trasie
będą zlokalizowane punkty kontrol-
ne, żywieniowe oraz serwisowe, na
których uczestnicy maratonu będą
mogli dokonać bezpłatnych, drob-
nych napraw roweru. 

Organizatorzy w tym roku
wprowadzają klasyfikację rodzinną,
tworzoną z wyników przynajmniej
3 członków rodziny. Zapewnione
będzie również miasteczko sporto-
we z bezpłatnymi atrakcjami. Dzieci

będą mogły spędzić czas na placu
zabaw z dmuchanym zamkiem,
a na dorosłych czeka kącik z prasą,
nie tylko rowerową. 

Program zawodów: 

sobota (16.05) 
- godz. 16.00-20.00 zapisy 
w Biurze Zawodów, 

niedziela (17.05) 
- godz. 8.00-10.30 zapisy 
w Biurze Zawodów, 
- godz. 10.30 - ustawianie zawod-
ników w sektorach startowych, 
- godz. 11.00 - start maratonu, dy-
stanse mega i giga, 
- godz. 11.10 - start maratonu, dy-
stans hobby, 
-  godz. 14.00 - Dekoracja dystan-
su hobby.
- godz. 15.00 - Dekoracja dystan-
su mega. 
- godz. 16.00 - Dekoracja dystansu giga. 

Impreza odbywa się dzięki
wsparciu gminy Piaseczno.

www.mazoviamtb.pl. 

fot. Ł. Wyleziński

Przygotowaliśmy nowe trasy, które będą jeszcze atrakcyjniejsze, nie zatracając jed-
nocześnie specyficznego charakteru. Tylko na imprezach Mazovia MTB Marathon mo-
żecie poczuć się momentami jak w prawdziwym kolarskim peletonie. Nasze maratony
pozwalają poczuć radość z jazdy w większych grupach, gdzie jest czas na połączony
z rywalizacją wysiłek i wesołe, towarzyskie rozmowy. W grupie raźniej przeżywa się to-
warzyszące wysiłkowi kryzysy. Zachęty ze strony innych uczestników dodały już sił nie-
jednemu maratończykowi. W atmosferze towarzyszącej Mazovia MTB Marathon po-
konywanie własnych słabości staje się o wiele łatwiejsze i przynosi ogromną satysfak-
cję. Dlatego zachęcam Was do startów w maratonach. Cezary Zamana

W tym roku organizatorzy spodziewają się około tysiąca uczestników maratonu

Do końca maja w Muzeum Regionalnym oglądać można wystawę dzieł
Salvadora Dali. Prezentowanych jest 100 grafik ilustrujących „Boską Ko-
medię” Dantego, wykonanych we współpracy z Dalim przez dwóch najlep-
szych drzeworytników świata - Raymonda Jacquet'a i Jeana Tarcico. Poka-
zywany cykl 100 grafik pochodzi z kolekcji Lep Art Consulting z Torunia. 

Salvador Dali, hiszpański malarz, to jeden z najznakomitszych artystów
świata. Jeden z niewielu, którzy jeszcze za życia stali się mitem, jeden z najbar-
dziej znanych surrealistów, jeden z najciekawszych artystów XX w. W 1950 ro-
ku Salvador Dali otrzymał od włoskiego rządu zlecenie zilustrowania eksklu-
zywnego wydania „Boskiej Komedii” z okazji siedemsetnych urodzin Dantego. 

W związku z udostępnieniem zwiedzającym wystawy ceny biletów
wstępu do Muzeum Regionalnego w Piasecznie przez cały maj wynoszą:
normalny: 8 zł; ulgowy: 4 zł. 


