42. sesja
Rady Miejskiej
odbędzie się
16 grudnia 2009
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Informacji urzędowych
z gminy Piaseczno
należy szukać:
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● w prasie lokalnej i telewizji
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● na tablicach ogłoszeń
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Oczyszczalnia w Piasecznie

Zakończenie prac budowlanych
fot. M. Idaczek

W piątek, 20 listopada
w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja
prasowa poświęcona
zbliżającemu się ku
końcowi projektowi
gospodarki wodno-ściekowej, połączona ze
zwiedzaniem miejskiej
oczyszczalni ścieków.
Konferencja była okazją do
podsumowania największej w historii gminy Piaseczno inwestycji
współfinansowanej z unijnych środków Funduszu Spójności.
Na spotkaniu oprócz dziennikarzy obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej - instytucji pośredniczących w realizacji projektu. Nie zabrakło też przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, instytucji, która udzieliła
gminie pożyczki w wysokości 6 mln zł
na realizację rozbudowy oczyszczalni
ścieków, oraz Banku Ochrony Środowiska, który przyznał gminie kredyt preferencyjny na blisko 124 mln zł.
Współgospodarzem konferencji był
inżynier kontraktu - firma Safege
SA, która nadzoruje i koordynuje
prace budowlane.
W pierwszej części spotkania
przedstawiona została multimedialna
prezentacja projektu, ukazująca
ogrom inwestycji zilustrowanych
zdjęciami. Goście mieli okazję dowiedzieć się więcej o zakresie inwestycji,
metodach robót i oczekiwanym efek-

Nowa oczyszczalnia ścieków w Piasecznie
cie ekologicznym. Do chwili obecnej
odebrane zostały i przekazane do
eksploatacji odcinki wybudowanej
kanalizacji na terenie Żabieńca, Siedlisk, Zalesia Górnego, Gołkowa Letnisko, Gołkowa Wsi i Kamionki. Na
koniec listopada przewidziane jest
ukończenie największego i najbardziej skomplikowanego przedsięwzięcia, jakim była rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni, która kosztowała ok. 174 mln zł.
Na zakończenie konferencji goście oprowadzeni zostali po oczyszczalni, gdzie obejrzeli nowoczesny
ciąg technologiczny, w niczym
nieustępujący warszawskiej „Czajce”. Na własne oczy można było

zobaczyć, jak pracują ogromne komory osadu czynnego, oczyszczające ścieki z nadmiaru substancji biogennych - fosforu czy potasu. Dwukrotnie zwiększona przepustowość
oczyszczalni zabezpieczy potrzeby
ciągle rozwijającego się blisko
50 tys. miasta. Dodatkowo rozbudowana oczyszczalnia w Wólce Kozodawskiej będzie przyjmować
ścieki z nowo wybudowanych sieci
kanalizacji w Zalesiu Górnym, Zalesiu Dolnym, Jesówce, Gołkowie Letnisko, Gołkowie Wsi i Kamionce.
Po pięciu latach od podjęcia
przez Komisję Europejską decyzji
o dofinansowaniu „Programu gospodarki wodno-ściekowej w Pia-
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Piaseczno jako gmina miejsko-wiejska zajęło trzecie miejsce w konkursie „Mistrz Rozwoju” w kategorii samorządów, przygotowanym przez Wydział
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
Prezentacja rankingu odbyła się
podczas
konferencji
naukowej
„Dwudziestolecie funkcjonowania
samorządu terytorialnego w Polsce”
pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Rozwoju Regionalnego i Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Konkurs oceniający i promujący rozwój jednostek samorządu terytorialnego
za główne kryteria przyjmował wydatki
inwestycyjne samorządów, wydatki na

transport, procentowy udział wydatków
inwestycyjnych do wielkości wydatków
ogółem, liczbę podmiotów gospodarczych. Ponadto zespół przeprowadzający badania pod kierownictwem prof.
dr. hab. Eugeniusza Sobczaka pod uwagę brał poziom bezrobocia w gminie,
napływ i odpływ ludności, liczbę komputerów z dostępem do internetu
w szkołach, odsetek liczby mieszkańców
objętych siecią wodociągową i usługami
oczyszczalni ścieków.

secznie” można powiedzieć, że inwestycja zbliża się do finiszu. W tej
chwili kończone są zadania rzeczowe, ale pozostał jeszcze ogrom pracy związanej z przygotowaniem dokumentów i rozliczaniem projektu.
Koszt rozbudowy i modernizacji
dwóch oczyszczalni, budowa magistrali wodociągowej, 17 pompowni,
blisko 130 km sieci kanalizacyjnej
z ponad 3,5 tys. przyłączy wynieść
ma około 360 mln zł. Gmina podjęła olbrzymi wysiłek finansowy, także zaciągając dodatkowe kredyty,
aby sprostać zadaniu i nie stracić
unijnej dotacji, która stanowi prawie 39 proc. wartości projektu.
Małgorzata Idaczek
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Sprawozdanie z 41. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
Sesja odbyła się 18 listopada
2009 r. w trakcie obrad radni
zwiększyli wydatki na opracowanie
dokumentacji projektowej tanich
budynków socjalnych przy ul. Krótkiej i Jerozolimskiej w Piasecznie
oraz przy ul. Lipowej w Bąkówce
W związku z niższym, niż zakładano, kosztem zadań zmniejszone zostały środki na:
- projekt i budowę wodociągów i kanalizacji do dwóch budynków jednorodzinnych przy ul. 17 Stycznia,
- Gminny Ośrodek Szkolenia Młodzieży w Zalesiu Górnym (projekt,
boisko do piłki nożnej z bieżnią lekkoatletyczną, plac zabaw oraz budynek zaplecza),
- projekt i budowę przedszkola
w Zalesiu Górnym, przy ul. Młodych
Wilcząt,
- budowę Przedszkola nr 8 w Piasecznie, przy ul. Ks. Józefa.
W bieżącym roku budżetowym
nie zostały wykorzystane wszystkie
środki przeznaczone na opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych na nieruchomościach gminnych. Radni przeznaczyli niewykorzystane 20 tys. zł na wydatki na
odszkodowania za działki przeznaczone pod drogi gminne.
Rada zwiększyła dochody o
249 tys. zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających.
Zwiększyła jednocześnie wydatki na
remont mostu na rzece Jeziorce w ciągu ul. Zubrzyckiego w Chylicach.
Rada Miejska ustaliła wysokość
wynagrodzenia Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno, wraz z dodatkami, na kwotę 9 tys. zł brutto.
Radna Jolanta Roszkiewicz została powołana na członka komisji
sportu.
Określone zostały stawki podatku
od nieruchomości obowiązujące na
terenie miasta i gminy Piaseczno:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
- 0,71 zł od 1 m kw. powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne, retencyjne lub
elektrowni wodnych - 3,52 zł od
1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego

przez organizacje pożytku publicznego - 0,29 zł od 1 m kw. powierzchni,
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,55 zł od
1 m kw. powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 19,67 zł
od 1m kw. powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 8,34 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych
- 3,58 zł od 1 m kw. powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 6,52 zł od 1m kw. powierzchni użytkowej,
e1) letniskowych, garaży, komórek
- 5,69 zł od 1 m kw. powierzchni
użytkowej,
3. Od budowli - 2% ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust.
1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. DzU.
z 2006 roku Nr 121, poz. 844
z późn. zm.)
Radni zwolnili z podatku
od nieruchomości:
- budynki i grunty stanowiące wyłączną własność gminy, o ile nie są
we władaniu osób fizycznych, osób
prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej, o których mowa w art.
3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- budynki i grunty będące w wyłącznym posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych,
- grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmentarze,
- grunty, budynki lub ich części oraz
budowle wykorzystywane wyłącznie
na cele ochrony przeciwpożarowej,
- lokale mieszkalne zajęte na podstawie decyzji administracyjnej
o przydziale tego lokalu znajdujące
się w budynkach wielomieszkaniowych nieposiadających lokali użytkowych oraz stanowiących wła-

sność osób fizycznych,
- sieci przesyłowe służące do przesyłu energii cieplnej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe,
- grunty, budynki oraz budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. DzU. z 2006r. Nr 123, poz.
858 z późn. zm.)
- grunty zajęte pod drogi niepubliczne.
Zwolnienia nie dotyczą gruntów, budynków lub ich części oraz
budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Określona została roczna wysokość stawek podatku od środków
transportowych na terenie miasta
i gminy Piaseczno.
Radni zwolnili z podatku rolnego:
- grunty stanowiące wyłączną własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych
lub jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt
3 i 4 ustawy o podatku rolnym,
- grunty będące w wyłącznym posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych,
- grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmentarze,
- grunty wykorzystywane wyłącznie
na cele ochrony przeciwpożarowej,
- grunty wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tj. DzU. z 2006r. Nr 123,
poz. 858 z późn. zm.)
- grunty zajęte pod drogi niepubliczne.
Rada ustaliła tryb udzielania
i rozliczania dotacji dla przedszkoli
i szkół prowadzonych na terenie
gminy Piaseczno.
Wprowadzone zostały zmiany
w statucie gminy Piaseczno, które
mają na celu skrócenie procedury
uzyskiwania informacji i dokumentów przez radnych oraz usprawnienie prac komisji problemowych.
Radni wyrazili zgodę na:
- nieodpłatne przekazanie w użyczenie na 15 lat działki położonej

przy ul. Krótkiej w Głoskowie na
rzecz sołectwa Głosków Wieś pod
działalność kulturalną i sportową,
- sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziałów w działce położonej w
Piasecznie przy ul. Puławskiej na rzecz
współużytkowników wieczystych,
- wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat, gruntu
o powierzchni ok. 230 m kw. stanowiącego część działki położonej
w Zalesiu Górnym, pod pawilony
handlowe i tereny zieleni, na rzecz
dotychczasowych dzierżawców,
- wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na 1 rok, gruntu o powierzchni 1 840 m kw., położonego
w Piasecznie, pod pas zieleni, zaplecze i parking warsztatu samochodowego na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy, firmy Autotronik,
- wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na 10 lat, gruntu o powierzchni 4 m kw., położonego
w Piasecznie przy ul. Puławskiej,
pod wolnostojącą tablicę reklamową na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy,
- wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na 1 rok, gruntu o powierzchni 983 m kw., położonego
w Piasecznie przy ul. Armii Krajowej
i ul. Warszawskiej 37, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej „Warszawska”
pod parking dla mieszkańców
Wspólnoty,
- wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na 3 lata, gruntu o powierzchni 1003 m kw., położonego
w Piasecznie przy ul. Syrenki róg
Puławskiej, pod stację tankowania
samochodów gazem oraz tablicę reklamową, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy firmy Wasbruk,
- wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym do 08.06.2016 r. działki
o powierzchni 64 800 m kw., położonej w Wólce Prackiej przy ul. Zdrojowej, na rzecz firmy Siedlisko Wólka
Pracka pod działalność rolniczą oraz
rekreacyjno-wypoczynkową,
- sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziałów w działce, stanowiącej własność gminy Piaseczno,
o powierzchni 2154 m kw., położonej w Bąkówce przy ul. Lipowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz współużytkowników
wieczystych,
- sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek, położonych w Piasecznie przy ul. Jana Kazimierza, Diamentowej, Koralowej, Malachito-

wej, Granitowej i Szmaragdowej
zabudowanych budynkami mieszkalnymi na rzecz użytkowników
wieczystych,
- sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki, o powierzchni 39 m kw.,
położonej w Piasecznie przy ul. Kusocińskiego, zabudowanej garażem
na rzecz użytkownika wieczystego.
Zmienione zostały uchwały:
- Nr 1162/XXXIX/2009 z dnia
23.09.2009 r. dotycząca przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Zalesie
Górne - etap I,
- Nr 1124/XXXVIII/2009 z dnia
26.08.2009 r. dotycząca przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chojnów,
- Nr 1122/XXXVIII/2009 z dnia
26.08.2009 r. dotycząca przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego osady Pólko,
- Nr 1123/XXXVIII/2009 z dnia
26.08.2009 r. dotycząca przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów,
- Nr 1125/XXXVIII/2009 z dnia
26.08.2009 r. dotycząca przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łbiska,
- Nr 1126/XXXVIII/2009 z dnia
26.08.2009 r. dotycząca przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczaki.
Uchylono uchwałę Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 221/XV/95
z dnia 22.11.1995 r. w sprawie
nadania nazwy Brzozowa ulicy położonej w gminie Piaseczno we wsi
Kuleszówka.
Rada zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego:
- części miasta Piaseczno ograniczonego ulicami: Graniczną, al. Wilanowską, północno-wschodnimi granicami działek nr ew. 43, 44, 45 obr.
65, północną linią rozgraniczającą obszaru oznaczonego symbolem E17,
Us, Ls, Dworską oraz Pod Bateriami.
- części miasta Piaseczno ograniczonego od południa, zachodu
i północy granicą administracyjną
miasta Piaseczno oraz od wschodu
ulicą Okrężną.

Podłączenia do kanalizacji
Mieszkańcy obszarów Żabieńca, Siedlisk, Zalesia Górnego, Gołkowa Letnisko, Gołkowa Wsi i Kamionki objętych projektem budowy kanalizacji mogą już przyłączać się do sieci kanalizacyjnej
po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia i podpisaniu
umowy na odbiór ścieków z Przedsiębiorstwem Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
Zbliża się do końca budowa
sieci kanalizacyjnej realizowanej
na terenie gminy Piaseczno, dofinansowanej z Funduszu Spójności
Unii Europejskiej. Wykonano ok.
130 km sieci kanalizacyjnej oraz
zostały rozbudowane dwie oczyszczalnie ścieków.

Obecnie odebrano od wykonawców i przekazano do eksploatacji
następujące kontrakty:
- budowa kanalizacji sanitarnej
w Żabieńcu i Siedliskach - etap I
- budowa kanalizacji sanitarnej
w Zalesiu Górnym - etap VI i VIa
- budowa kanalizacji sanitarnej

w Zalesiu Dolnym - etap IV (obszar
Gołkowa Letnisko, Gołkowa Wsi
i Kamionki)
Zakresy prac zrealizowanych
w ramach tych kontaktów uwidocznione są na planach, które
można zobaczyć na stronie internetowej gminy: www.fs.pia-

seczno.eu/mapa.
Mieszkańcy
ww. rejonów mogą przyłączać
się do kanalizacji po uzyskaniu
warunków technicznych przyłączenia i podpisaniu umowy na
odbiór ścieków.
Warunki techniczne wydawane
są przez nowego eksploatatora, którym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39 (na terenie oczyszczalni),
tel. 22 750 23 20; www.pwikpiaseczno.pl.
Pozostałe kontrakty gmina
planuje przekazać do eksploata-

cji sukcesywnie do końca bieżącego roku.
Jednocześnie przypominamy
o ustawowym obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt.
2 Ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach z dnia 13
września 1996 r. DzU. z 20 listopada 1996 r.).

Projekt ten, współfinansowany
przez Unię Europejską, przyczynia
się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.
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Sprawozdanie z pracy burmistrza
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym sprawozdanie
z pracy pomiędzy sesjami Rady. Poniżej
przedstawiamy zarys najważniejszych spraw
i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali się od 14 października do
18 listopada 2009 r.
Burmistrz zatwierdził
przetargi na:
Z przebudowę al. Pokoju w Piasecznie - na odcinku od ul. Pod
Bateriami do ul. Wilanowskiej.
Wykonawca Fal-Bruk B.B.Z. Falenta sp.j. z Warszawy, za cenę
2 767 790,58 zł brutto;
Z budowę drogi dojazdowej w obrębie ul. Orzeszkowej w Piasecznie. Wykonawca Mabau Polska
sp. z o.o. z Szymanowa, za cenę
150 251,38 zł;
Z budowę oświetlenia przy ul. Szybowcowej i ul. Sarmackiej w Głoskowie. Wykonawca Energo-Mix
Piotr Gieleciński z Łosia, za cenę
74 772,48 zł;
Z wykonanie remontu dachu budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Jaworowej 4 w Piasecznie. Wykonawca PHU Cezar Jan Caba z No-

wego Sącza, cena 80 131 zł;
Z wykonanie robót dodatkowych
związanych z budową boisk szkolnych Orlik 2012 na terenie Liceum
Ogólnokształcącego w Piasecznie.
Wykonawca Gardenia Sport sp. z o.o.
z Warszawy, za cenę 177 000 zł;
Z budowa sygnalizacji świetlnej
w ciągu ulicy Geodetów w Piasecznie. Wykonawca Mabau Polska sp. z o.o. z Szymanowa, za cenę 1 135 160,11 zł;
Z budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - socjalnego A1
przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie
wraz z zagospodarowaniem terenu.
Wykonawca PPU Zambet SA z Pułtuska za cenę 5 966 271,30 zł;
Z budowę oświetlenia przy ul. Karczunkowej w Głoskowie. Wykonawca Energo-Mix Piotr Gieleciński
z Łosia, za cenę 109 187,05 zł;

Z bieżące utrzymanie lokalnych
dróg gminnych na terenie miasta
i gminy Piaseczno. Wykonawca Budownictwo Drogowe Jarpol SA
z Warszawy, za cenę jednostkowe
brutto określone w formularzu
ofertowym;
Z wykonanie nawierzchni na ulicy
Stołecznej w Piasecznie, odcinek
ul. Pomorska - ul. 3. Maja, długość
501 mb, szer. 6 m.b. Wykonawca
Fal-Bruk B.B. Z. Falenta sp.j. z Warszawy, za cenę 142 878,59 zł, po
ograniczeniu zakresu przedmiotu
zamówienia.
Burmistrz ogłosił
przetargi na:
Z przebudowę ul. Wesołej w Piasecznie - na odcinku od ul. Granicznej do al. Pokoju;
Z przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Piasecznie;
Z realizację talonów, przy zakupie
artykułów spożywczych i czystościowych pierwszej potrzeby, wydawanych jako pomoc rzeczową,
podopiecznym Ośrodka Pomocy
Społecznej z terenu miasta i gminy
Piaseczno;
Z specjalistyczne usługi opiekuńcze

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta
i gminy Piaseczno.
W tym okresie burmistrz zajmował się bieżącymi sprawami, m.in. odbyły się następujące spotkania i wydarzenia z udziałem burmistrza:
14 października - obchody Dnia
Edukacji Narodowej zorganizowane
w Liceum Ogólnokształcącym
w Piasecznie;
22 października - spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Białej Laski zorganizowane przez Polski
Związek Niewidomych Oddział
w Piasecznie;
23 października - uroczyste otwarcie nowego przedszkola w Zalesiu
Górnym;
5 listopada - uroczysta sesja Rady
Miejskiej z okazji jubileuszu 580.
rocznicy uzyskania przez Piaseczno
praw miejskich.
7 listopada - zakończenie III edycji
konkursu pt. Mazowieckie Zdarzenie Muzealne „Wierzba” zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski,
które odbyło się w Piasecznie;
11 listopada - uroczyste obchody

91. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę;
12 listopada - otwarcie boiska
przy Liceum Ogólnokształcącym
wybudowanego w ramach Programu Rządowego „Moje Boisko Orlik 2012”;
13-14 listopada - konferencja zorganizowana przez Politechnikę
Warszawską pt. „Dwudziestolecie
funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce”, na której Piaseczno wyróżnione zostało w gronie
najlepiej rozwniętych gmin wiejsko-miejskich w Polsce;
14 listopada - uroczystości Dnia
Seniora zorganizowane przez Zarząd Klubu Seniora w Chojnowie.
Burmistrz na bieżąco rozpatruje
wnioski o rozłożenie na raty czynszów dzierżawnych i przedłużenie
umów dzierżaw oraz wnioski osób
fizycznych, 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. 22 701 75 88

Urodzinowa sesja
fot. M. Idaczek

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej zwołanej 5 listopada
z okazji obchodów 580-lecia nadania praw miejskich Piasecznu burmistrz Józef Zalewski wręczył okolicznościowe medale honorowym
obywatelom miasta, radnym gminy Piaseczno oraz osobom najbardziej zaangażowanym w krzewienie kultury. Goście mieli też okazję
wysłuchać prelekcji dr. Włodzimierza Bagieńskiego na temat historii
Piaseczna oraz obejrzeć inscenizację przygotowaną przez uczniów
Szkoły Podstawowej w Chylicach.
Na wstępie przewodniczący rady
Michał Szweycer wprowadził gości
w temat uroczystości, po czym burmistrz Józef Zalewski przypomniał
zgromadzonym najważniejsze fakty
z historii Piaseczna. Następnie uhonorowani zostali okolicznościowymi
medalami honorowi obywatele miasta - historycy Włodzimierz i Ewa Bagieńscy, malarka Leokadia Nastały
oraz prezes związku kombatantów
Tadeusz Pawłowski. Medale otrzymali także radni gminy Piaseczno, ks.
proboszcz Dariusz Gas, starosta piaseczyński Jan Dąbek, przewodnicząca rady powiatu Barbara Rudzińska-

-Mękal, dyrektor Ośrodka Kultury
Ewa Dudek, dyrektor biblioteki miejskiej Marzena Styczeń, koordynator
uroczystości patriotycznych z ramienia Ośrodka Kultury, Bogumiła Rososzczuk, kierownik Muzeum Regionalnego Monika Gielecińska oraz dyrektor szkoły w Chylicach Małgorzata Rygier-Jaworska.
Historyczną prelekcję wygłosił
Włodzimierz Bagieński, od lat zajmujący się wydobywaniem z miejskich
archiwów faktów z historii Piaseczna,
współautor książek „Szkice z dziejów
miasta Piaseczna” i „Drugie szkice
z dziejów Piaseczna i okolic”. Obecni

Masz czas i dobre chęci?
Możesz pomagać za darmo?
Masz serce, które chcesz
podarować innym?
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ul. Wojska
Polskiego 54 ogłasza nabór wolontariuszy do pracy z osobami starszymi lub
niepełnosprawnymi. Potrzebujesz pomocy?
Wolontariusze bezpłatnie pomogą:
- wyjść na spacer
- zrobić drobne zakupy
- załatwić sprawy urzędowe i związane z leczeniem
- poczytać książkę lub gazetę
Podczas spotkania wolontariusze porozmawiają, wysłuchają i doradzą w
bieżących problemach osób potrzebujących
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie,
ul. Wojska Polskiego 54, (22) 750 - 33 - 08 lub 756 - 72 - 63 wew. 116
e-mail:wolontariat@piaseczno.eu
Koordynator wolontariatu: Klaudia Nowacka

na sesji mogli dowiedzieć się szczegółów o herbie Piaseczna oraz dziejach
kościoła św. Anny. Część wykładu historyk poświęcił również przedstawieniu historii piaseczyńskich Żydów. Tuż
po prelekcji odbyło się rozstrzygniecie
dwóch konkursów plastycznego i literackiego, zorganizowanych przez
miejską bibliotekę, a scenografię spotkania dopełniła wystawa najlepszych
zdjęć konkursu „Tożsamość Piaseczna - miejsca wydarzenia”.
Inscenizacja i koncert
Uroczystość uświetniła inscenizacja teatralna uczniów Szkoły

Burmistrz wręczył pamiątkowy medal Państwu Bagieńskim - honorowym obywatelom miasta
Podstawowej w Chylicach, którzy
pod okiem nauczycielek Jolanty
Kirago i Beaty Świder przygotowali retrospekcję przełomowych wydarzeń w historii miasta. Na za-

kończenie obchodów w domu parafialnym przy kościele św. Anny
odbył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Nowa Sekretarz Gminy
W połowie listopada burmistrz powołał panią
Lidię Sopel-Sereję na stanowisko p.o. Sekretarza Miasta i Gminy Piaseczno.
Lidia Sopel-Sereja ma 29 lat,
jest zamężna i mieszka w Piasecznie. Ukończyła Wydział Socjologiczno Historyczny na Uniwersytecie
Rzeszowskim oraz podyplomowe
Studium Międzynarodowych Stosunków Finansowo-EkonomicznoPrawnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia
podyplomowe kontroli i audytu wewnętrznego w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie,
uzyskując certyfikat dyplomowane-

go kontrolera wewnętrznego.
W 2007 roku rozpoczęła studia
doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie.
Pracę w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno rozpoczęła w 2005 r.
jako inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, następnie jako inspektor i główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej.
Do podstawowych zadań sekretarza należy nadzór i kontrola pracy

urzędników, w szczególności dbałość o terminowość prowadzonych
spraw, zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa, rozpatrywanie
skarg i zażaleń.
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Prezentacja wizji rozwoju centrum miasta

Przyszłość Piaseczna
Władze miasta wspólnie z holenderską firmą konsultingowo-urbanistyczną RDH przygotowały propozycję wizji centrum Piaseczna w niedalekiej przyszłości. Koncepcja zaprezentowana została mieszkańcom
na początku listopada podczas spotkań w urzędzie miasta.
no powinno wykorzystywać przestrzeń publiczną, tak aby zapewnić
jak najlepszy poziom obsługi mieszkańców, którzy chcą mieszkać
w ładnym mieście z dostępem do
usług zarówno administracyjnych
jak i rekreacyjnych. Firma RDH
przygotowała pięć wyodrębnionych
projektów do zastosowania w centrum miasta:
- rewitalizację terenu stacji kolejki
wąskotorowej;
- zintegrowany projekt zagospodarowania terenów wzdłuż torów PKP;
- integracyjny projekt zabudowy
mieszkaniowej w centrum;
- projekt „Piaseczno - cztery centra” wykorzystujący skwery, place
i główne ciągi komunikacyjne
w centrum miasta;
- „Zielony Campus”, czyli projekt
edukacyjno-kulturalno-rekreacyjny
w parku miejskim.

Zadaniem przed jakim stanęli
holenderscy specjaliści z zakresu
planowania i rozwoju miejskiego,
urbanistyki oraz architektury było
wypracowanie spójnej koncepcji
rozwoju centrum miasta, która
przywróciłaby mu tętniącą życiem
atmosferę.
Analizy oraz rozmowy z mieszkańcami wskazały, że w ostatnich
latach intensywny rozwój Piaseczna dokonał się głównie w aspekcie
ekonomicznym. Dlatego należy się

teraz skupić na przywróceniu równowagi przestrzennej i społecznej
w mieście. Aby tego dokonać potrzebna jest współpraca wszystkich
gmin i powiatu piaseczyńskiego
skutkująca zwiększeniem jego
konkurencyjności w stosunku do
Stolicy i wzmocnieniem image każdej miejscowości.
Opracowane przez holendrów
raporty uwzględniają uwagi zarówno samorządowców jak i mieszkańców. Wszyscy są zgodni, że Piasecz-

Koncepcja zagospodarowania
stacji kolejki wąskotorowej
Kręgosłup centrum miasta stanowi ciąg ulic Kościuszki i Sierakowskiego wraz z przyległymi placami
i skwerami. Rewitalizując tę przestrzeń należy też wytyczyć tzw.
'zielone korytarze', które w prosty
sposób łączyć będą główne arteria
z innymi atrakcyjnymi miejscami
w Piasecznie. Połączenie terenu
stacji kolejki wąskotorowej z kręgosłupem miasta stanowić mają
odrestaurowana ul. Nadarzyńska
oraz ul. Sienkiewicza.
Podchodząc do tematu piaseczyńskiej kolejki specjaliści z RDH
obok znalezienia różnorodnych
funkcji chcieli logicznie połączyć
kompleks istniejących budynków

z nowozaprojektowanymi rozwiązaniami architektonicznymi.
Miejsce łączyć ma strefę usług
publicznych o charakterze kulturalno-społecznym, integrujących społeczność lokalną, z rozwiązaniami
komercyjnymi w ramach atrakcyjnej przestrzeni zabytkowego miasteczka wąskotorowego.
Ważne jest samo wejście na teren kolejki, które od strony północnej zostało zaprojektowane jako
nowy budynek wchłaniający w swą
strukturę ceglany zabytkowy budynek magazynowy. Od strony południowej wejściem ma być brama
do zielonego parku zabaw. Zaprojektowanie przestrzeni terenu stacji
powinno przyciągać uwagę i obecność ludzi zarówno w ciągu dnia
jak i porach wieczornych. Istotne
jest wykorzystanie jednorodnych
materiałów
wykończeniowych
i elementów małej architektury.
Stare budynki stacji w ocenie specjalistów nie stanowią wyjątkowej
atrakcji architektonicznej w skali
kraju, dlatego aby przywrócić
świetność temu miejscu należy

w odważny sposób wykreować nowy budynek, z własną tożsamością
ale wpisujący się w układ pozostałych. Pomysłem jest nowa struktura
w prostej formie ze szkła i stali, która byłaby formą nakładających się
na siebie skorup, nawiązując do
współczesnych budynków przemysłowych, ale również budynków
warsztatowych z początku XX w.
jednocześnie konstrukcja nie przyćmiewałaby pozostałych historycznych budynków, a wręcz podkreślała ich wartość. Ważne, aby nowy budynek wkomponowywał się
w zabudowę ale jej nie kopiował,
dlatego nie powinien być ceglany.
Wraz z realizacją nowej zabudowy Holendrzy chcieliby wykreować nową przestrzeń publiczną
w postaci otwartych placów przed
głównymi wejściami na teren stacji.
Dokładny raport oraz wszystkie bogato zilustrowane projekty
można obejrzeć na stronie internetowej www. piaseczno. eu
w dziale aktualności. Uwagi oraz
opinie prosimy przesyłać na adres
putkiewicz@piaseczno.eu
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Wielkie otwarcia w oświacie

fot. M. Idaczek

Wybudowane przez gminę dwie nowe placówki przedszkolne oraz gimnazjum w Gołkowie działają od września, ale uroczyste
otwarcia przy udziale władz miasta i zaproszonych gości miały miejsce na przełomie
października i listopada.
Przedszkole w Zalesiu Górnym
Przecięcie pierwszej wstęgi
miało miejsce 23 października przy
ul. Młodych Wilcząt w Zalesiu Górnym. Dyrektor Elżbieta Włodarczyk
wraz z burmistrzem Józefem Zalewskim oraz przedstawicielami
Rady Miejskiej dokonali otwarcia
pięknie komponującego się z zielonym otoczeniem nowoczesnego
przedszkola.
W trakcie uroczystości burmistrz złożył gratulacje wszystkim
dyrektorom gminnych placówek
oświatowych z okazji obchodzonego w tym okresie Dnia Edukacji Na-

administracyjne i socjalne pracowników oraz gabinety dyrektora i logopedy. Wszystkie sale posiadają
własne, duże tarasy oraz zejście na
plac zabaw. Przedszkole jest monitorowane, wyposażone w alarm
i łączność z agencją ochrony.
Gimnazjum w Gołkowie
Kilka dni po otwarciu przedszkola podobna uroczystość miała
miejsce w Gołkowie, gdzie dokonano oficjalnego otwarcia nowego
budynku gimnazjum.
Po przecięciu wstęgi i poświęceniu szkoły przez ks. proboszcza
fot. T. Pawlak

Burmistrz strzela pierwszego gola na otwarciu Orlika

Zajęcia w przedszkolu w Zalesiu Górnym
rodowej. Uroczystość umilił występ
przedszkolaków, wywołując serdeczne uśmiechy na twarzach
wszystkich gości.
Przedszkole w Zalesiu Górnym
wybudowane zostało na liczącej blisko 12 tys. m kw. działce. Zaprojektowano je jako system sal zajęciowych dołączonych do długiego korytarza łączącego wszystkie elementy budynku. W centralnej części usytuowano wejście główne,
z którego bezpośrednio dostępna
jest sala zajęć ruchowych, oddzielo-

Henryka Adamczuka zaproszeni goście oprowadzeni zostali po budynku, gdzie obejrzeli m.in. świetlicę,
kolorowe sale lekcyjne i pokój nauczycielski z własnym tarasem. Następnie, już na sali gimnastycznej
dyrektor Alicja Czarnecka przekazała podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do budowy nowej placówki gimnazjum. Pani dyrektor zaznaczyła, że szkoła
w Gołkowie ma doborową kadrę,
dzięki której bardziej otwiera się na
potrzeby współczesnego świata.
fot. M. Idaczek

Pracownia chemiczna w gimnazjum w Gołkowie
na od holu składaną ścianką. W części południowej usytuowano 4 sale
zajęciowe z łazienkami i magazynkami podręcznymi, a w części północnej znalazły się pomieszczenia

- Nie musimy się wstydzić naszych szkół, mamy placówki naprawdę na wysokim poziomie, których pozazdrościć nam mogą inne
europejskie kraje - podkreślił wice-

burmistrz Bogdan Temoszczuk, który reprezentował gminę na uroczystości. Życzył też, aby absolwenci
tej szkoły pełnili w przyszłości ważne funkcje w społeczeństwie i gminie. Na zakończenie uczniowie zaprezentowali ciekawą akademię nawiązującą do historii patrona szkoły
Tadeusza „Zośki” Zawadzkiego.
Nowy budynek gimnazjum
przygotowany jest do obsługi
180 uczniów. Na parterze znajduje się świetlica i wypożyczalnia
książek, a przestronne i dobrze
wyposażone sale lekcyjne zlokalizowano na dwóch piętrach. Wraz
z wybudowanym obok szkoły boiskiem i remontem starego budynku szkoły inwestycja pochłonęła 7 mln 539 tys. zł.
Przedszkole w Zalesiu Dolnym
3 listopada swoją wielką uroczystość miało Przedszkole nr 8 w Zalesiu Dolnym przy ul. Księcia Józefa,
które zamieniło ciasny budynek
przedwojennej willi na okazały, piętrowy budynek w kształcie litery L.
Posiada on automatyczne okna dachowe, pomieszczenia z wykuszami, stanowiącymi ciekawy zaułek
w salach oraz starannie dobraną kolorystyką, w wybór której aktywnie
włączali się rodzice, w tym grafik
i plastyczka.
Dyrektor Krystyna Bernacka, po
powitaniu obecnych gości, wręczyła
trzem z nich, w tym burmistrzowi
Temoszczukowi honorowe odznaczenie przyjaciela „Ósemki”, złożyła gorące podziękowania wszystkim
zaangażowanym w budowę i wyposażenie placówki, po czym zaprosiła na występ swoich podopiecznych. Podczas zwiedzania obiektu
goście mieli okazję obejrzeć salę
gimnastyczną, sale do zabaw, zagospodarowany na garderobę teatralną i rekwizytornię strych, pokój nauczycielski, pokój dydaktyczny i pokój logopedy wraz z mieszczącą się
w nim biblioteką pedagogiczną. Do
przedszkola od września uczęszcza
setka dzieci, w tym 67 nowych
przedszkolaków.

Orlik przy LO
Ostatnią w kolejności uroczystością z okazji rozbudowy zaplecza
oświatowego było otwarcie boiska
Orlik 2012, zlokalizowanego przy
Liceum Ogólnokształcącym im.
I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie. Obiekt został sfinansowany
ze środków gminy, Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Na uroczystości obecni byli
m.in. przedstawiciele wspomnianego ministerstwa, parlamentarzyści
oraz reprezentanci władz samorządowych województwa, powiatu
i gminy. Na tę okoliczność uczniowie liceum przygotowali specjalny
występ połączony z prezentacją
multimedialną zawierającą zdjęcia
z placu budowy. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli na boisko, gdzie w strugach deszczu do-

do gry w piłkę nożną, druga o nawierzchni poliuretanowej, do
gry w koszykówkę i siatkówkę.
Koszt inwestycji wyniósł blisko
1 mln 536 tys. zł, z czego 870
tys. zł pokryła gmina Piaseczno
zaś Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Ministerstwo Sportu i Turystyki
wsparły przedsięwzięcie kwotami
po 333 tys. zł.
Przedszkole w Głoskowie
i szkoła w Chylicach
Wcześniej, bo jeszcze w czerwcu tego roku uroczyście otworzono
nowe skrzydło Zespołu Szkół Publicznych w Chylicach. Od września
dzieci uczą się w nowym dwukondygnacyjnym budynku, w którym
zlokalizowano m.in. multimedialną
salę do nauki języków obcych.
Nowy obiekt zyskało też
przedszkole w Głoskowie. Do
fot. M. Idaczek

Przedstawienie podczas otwarcia przedszkola w Zalesiu Dolnym
konano przecięcia wstęgi, wypuszczono do nieba dwa gołąbki oraz
kolorowe balony.
Boisko, wybudowane w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, składa się z dwóch
ogrodzonych i oświetlonych części. Jedna z nawierzchnią ze
sztucznej trawy przeznaczona jest

wcześniej istniejącego obiektu
dobudowany został dwupiętrowy
budynek z czterema salami zajęciowymi, zapleczem sanitarnym,
gospodarczym i magazynami.
Znajduje się w nim również nowoczesna kuchnia z zapleczem
wyposażonym w windę do transportu posiłków na piętro.
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AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpienia do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla n/w planów.
1. Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie następujących uchwał:
1) Nr 1163/XXXIX/2009 z dnia 23.09.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno ograniczonego ulicami: Redutową, Pod Bateriami, Dworską, oraz granicą administracyjną miasta Piaseczno
2) Nr 1221/XLI/2009 z dnia 18.11.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno ograniczonego ulicami: Graniczną, Al. Wilanowską, północno wschodnimi granicami działek nr ew. 43, 44, 45
obr. 65, północną linią rozgraniczającą obszaru oznaczonego symbolem E17, Us, Ls, Dworską oraz Pod Bateriami.
3) Nr 1222/XLI/2009 z dnia 18.11.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno ograniczonego od południa,
zachodu i północy granicą administracyjną miasta Piaseczno oraz od wschodu ulicą Okrężną.
4) Nr 1123/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów oraz Nr
1225/XLI/2009 z dnia 18.11.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1123/XXXVIII/2009
z dnia 26.08.2009 r.
5) Nr 1162/XXXIX/2009 z dnia 23.09.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne - etap
I oraz Nr 1220/XLI/2009 z dnia 18.11.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr
1162/XXXIX/2009 z dnia 23.09.2009 r.
6) Nr 1124/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów oraz Nr
1223/XLI/2009 z dnia 18.11.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1124/XXXVIII/2009
z dnia 26.08.2009 r.
7) Nr 1122/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osady Pólko oraz Nr 1224/XLI/2009

Podsumowanie listopadowej kwesty

Ratujmy zabytki
Kwesta na rzecz renowacji zabytkowych grobów znajdujących się na cmentarzu w Piasecznie została przeprowadzona w dniu
Wszystkich Świętych w godzinach 8-17 na
piaseczyńskich cmentarzach.
Na cmentarzu parafialnym kwestowali mieszkańcy Piaseczna
a w tym członkowie Komitetu Renowacji Cmentarza Parafialnego,
kombatanci, nauczyciele, władze gminy, samorządowcy gminni
i powiatowi: Władysław Patela, Zdzisław Marczak, Bogdan Orłowski, Michał Szweycer, Łukasz Krawczyński, Ewa Dudek, Antoni Rosłon, Waldemar Witkowski z córką, Adam Regner, Karolina
Zgutka, Małgorzata Wasiewicz, Przemysław Wasiewicz, Wojciech
Kaczyński, Dorota Wysocka-Jońska, Ewa Mozer, Alina Michałowska, Paweł Markiewicz, Włodzimierz Bernaś, Dominik Klaus, Marcin Klaus, Grażyna Orłowska z mężem, Bogdan Temoszczuk, Daniel Putkiewicz.
Na cmentarzu komunalnym kwestę nadzorował Michał Rosa,
a wolontariuszami byli harcerze:
Natalia Gazda, Jan Dziubak, Justyna Łuczak, Michał Marczak, Maciek Marczak, Wiktoria Pomorska, Iza Siemiątkowska,
Adrian Smyczyński, Janek Wójcik, Kamil Wyrębiak.
Zaangażowanie kwestujących zasługuje na duże uznanie
i szacunek. Szczególne słowa podziękowanie kieruję do zespołu w składzie: Małgorzata Wasiewicz, Przemysław Wasiewicz,
Wojciech Kaczyński, który zebrał rekordową kwotę ok. 1800
zł. Należy też podkreślić, że ks. proboszcz Dariusz Gass przekazał tacę zebraną podczas mszy na cmentarzu parafialnym na
rzecz Komitetu.
Zebrane pieniądze liczyła Komisja w składzie: Zbigniew Mucha
- przewodniczący Komitetu, Witold Regner - Skarbnik, Agnieszka
Regner - wolontariuszka.
Po przeliczeniu i podsumowaniu pieniędzy kwesta zamknęła
się kwotą 13 257,10 zł.
Pieniądze te w dniu 02.11.2009 zostały wpłacone na konto
Komitetu. Dziękuję wszystkim darczyńcom. Do zobaczenia za rok.
Przewodniczący Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarza
Parafialnego w Piasecznie
Zbigniew Mucha e-mail:jamucha@o2.pl tel: 0 602 184 511

z dnia 18.11.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1122/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009 r.
8) Nr 1125/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łbiska oraz Nr
1226/XLI/2009 z dnia 18.11.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1125/XXXVIII/2009
z dnia 26.08.2009 r.
9) Nr 1126/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczaki oraz Nr
1227/XLI/2009 z dnia 18.11.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1126/XXXVIII/2009
z dnia 26.08.2009 r.
Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w terminie 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 informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (z. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podjętych
uchwałami wymienionymi
w pkt. 1 ppkt. od 1 do 9 niniejszego obwieszczenia.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w prasie lokalnej.
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 n/w adresy e-mail:
1) kubiak@piaseczno.eu w zakresie planów wymienionych w pkt. 1 ppkt. od 1 do 4
2) attia@piaseczno.eu w zakresie planów wymienionych w pkt. 1 ppkt. od 5 do 9.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski
fot. Ł. Wyleziński

Chórzyści z Irlandii
W ostatnich dniach października 2009 r. gościliśmy w gminie Piaseczno Męski Chór z Irlandii,
który zaprezentował swój bogaty repertuar
mieszkańcom Piaseczna podczas dwóch energetycznych koncertów. Członkowie chóru pochodzą z hrabstwa Wicklow, na terenie którego
znajduje się zaprzyjaźniona gmina Arklow, z którą Piaseczno nawiązało współpracę rok temu.
Pierwszy koncert, który odbył się
w budynku parafialnym w Józefosławiu, pomyślany był jako spotkanie
chóralne z chórzystami z naszego terenu. Czterdziestoosobowy irlandzki
skład pod dyrekcją Bernarda Geary'ego
zaprezentował we wspaniałym stylu
między innymi przeboje Franka Sinatry, tradycyjne pieśni irlandzkie, a także melodię, którą Jan Paweł II niezwykle polubił, przybywając ze swoją
pierwszą pielgrzymką do Irlandii.
W koncercie oprócz znakomitych
gości z Wicklow wystąpił też Chór Li-

UiA.BP.7331/G-3321/368-04/09

turgiczny z Zalesia Dolnego, chór Con
Fuoco z Józefosławia, chór Akccentus
z Zalesia Górnego oraz Zalesiańskie
Towarzystwo Śpiewacze prowadzone
przez Stanisława Szczycińskiego, również z Zalesia Górnego. Wspólne śpiewanie chórów z terenu gminy oraz
z zagranicy było niezapomnianym
przeżyciem dla wszystkich uczestników, co wszyscy podkreślali w wypowiedziach po koncercie.
Drugiego dnia chór z Irlandii
uświetnił swoim występem wernisaż
malarstwa Grupy Piaseczno. W sali

Ośrodka Kultury zabrzmiały m.in.
standardy musicalowe oraz radosne
piosenki „Oda do psów” czy „Na rowerze”. Ku uciesze publiczności
w przerwie koncertu dyrygent wraz
z akompaniatorką zagrali krótki fortepianowy koncert na cztery ręce.
Na zakończenie pobytu Irlandczycy odwiedzili stolicę, gdzie z zainteresowaniem zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, obejrzeli
panoramę Warszawy z tarasu widokowego Pałacu Kultury oraz zwiedzili Stare Miasto.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98 poz. 1071
z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r. z późn. zm.) zawiadamia się, że w związku z wpłynięciem wniosku: Telekomunikacji Polskiej S. A, Decyzją nr CP/24/09 z dnia 2009-10-20 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy teletechnicznego rurociągu kablowego wzdłuż ulic 3-go Maja i Lipowej na działkach nr ewidencyjny 629 i 627
położonych we wsi Złotokłos 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 obwieszczenia.
(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.)
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski
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II liga piłki nożnej kobiet

Najlepsze na półmetku
Młode zawodniczki sekcji piłki nożnej kobiet z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały liderami tabeli na zakończenie pierwszej części sezonu rozgrywek II ligi. O ocenę dotychczasowej postawy zespołu i plany na przyszłość zapytaliśmy trenera Krzysztofa Dudka.

Ośrodek Kultury w Piasecznie GRUDZIEŃ 2009
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
4 grudnia - Koncert Roberta Kasprzyckiego - Sala OK, godz. 20.00
6 grudnia - Bajkowa Niedziela dla najmłodszych
Zespół Artystyczny KOP - „Zima i bałwanek Franek” - Sala OK, godz. 16.00
8 grudnia - Wtorek Teatralny OK - Sala OK, godz. 20.00
Teatr TM - „Sztuka”, bilety w cenie 15 zł
11 grudnia - Filharmonia Narodowa - Estrada Kameralna
„Sceny dziecięce” - Sala OK, godz. 11.30 i 12.30
15 grudnia - Wtorek Jazzowy Ośrodka Kultury
Kwartet Jana Ptaszyna Wróblewskiego - Sala OK, godz. 20.00
18 grudnia - Świeczowisko - Sala OK, godz. 19.00. Wstęp wolny.
19 grudnia - Koncert Kolęd w wykonaniu Uczniów Ogniska
Muzycznego - Sala OK, godz. 17.30
20 grudnia - Bajkowa Niedziela dla najmłodszych
Teatr Narwal - „Zaczarowane saneczki”
- Sala OK, godz. 16.00. Bilety w cenie 10 i 5 zł.
Muzeum Regionalne - pl. Piłsudskiego, tel. 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

Kadra pierwszego zespołu GOSiR Piaseczno
Czy jest Pan zadowolony
z postawy zespołu?
KD. Trudno nie być, jeżeli zespół
jest liderem rozgrywek, gra futbol
ofensywny, strzela przy tym sporo
bramek, tracąc bardzo mało.
Dziewczyny ustrzeliły ich aż 44, tracąc jedynie 6.
Czy sezon jesienny był szczególny
w waszym wykonaniu?
KD Można tak powiedzieć. Drużyna
spisała się naprawdę bardzo dobrze,
zremisowaliśmy 0:0 tylko jedno
spotkanie, i to na wyjeździe z faworytem ligi KS Michałowo. Resztę
spotkań wygraliśmy. Chciałbym dodać, że jesień piłkarska jeszcze się
dla nas nie skończyła, drużyna nie
tylko w lidze spisała się bardzo dobrze, zdobyliśmy również Pucharu
Polski na szczeblu MZPN, pokonując po drodze zespoły I-ligowe. Po
zdobyciu pucharu na szczeblu
MZPN dotarliśmy do 1/16 najlepszych zespołów w Polsce. I tu los nie
był dla nas łaskawy. Trafiliśmy bowiem na III zespół ekstraklasy - AZS
Biała Podlaska. Otoczką tego spotkania będzie występ w drużynie AZS

byłych zawodniczek GOSiR-u Emilii
Baran i Patrycji Reszki. Na pewno
łatwo się nie poddamy i postaramy
się sprawić kolejną niespodziankę będąc gospodarzem, a jak wiadomo, własne ściany pomagają.
Czy chciałby Pan wyróżnić kogoś
z drużyny?
KD. Na pewno cały zespół zasłużył
na pochwałę, nie mniej jednak
uważam, że cały ten nasz wózek
ciągną najbardziej doświadczone
zawodniczki - bramkarka Anna Kopaniewska, pomocniczka Marta
Żołnierska i najskuteczniejsza zawodniczka ligi Anna Wojtyniak,
która zdobyła 29 bramek.
Jakie plany na najbliższy sezon?
KD. Przede wszystkim utrzymać kadrę w całości i postarać się o wzmocnienie, myślę, że z tym pierwszym
nie będzie problemu. Na dzień dzisiejszy wszystkie zawodniczki zadeklarowały, że chcą pozostać i podjąć
walkę o awans. Jeżeli chodzi
o wzmocnienie, rozmawiamy z trzema zawodniczkami. Czas pokaże,
jak, to wszystko będzie wyglądało.

Czy planujecie jakieś zgrupowanie przed sezonem?
KD. Oczywiście, w dniach od 30.01
do 09.02.2010 r. prawdopodobnie
przebywać będziemy na zgrupowaniu w Węgierskiej Górce. Planowaliśmy wyjazd do Egiptu, jednak koszt
przekroczył nasze możliwości finansowe. Tuż przed sezonem chciałbym
zabrać zespól na drugi krótszy 4-5dniowy obóz i rozegrać 2 mecze towarzyskie, aby jak najlepiej przygotować drużynę do sezonu.
Kiedy do Piaseczna zawita I liga?
KD. Zrobimy wszystko co w naszej
mocy, żeby wiosna była szczególna
w naszym wykonaniu. Myślę, że
dziewczyny dojrzały do gry w piłkę
na wyższym poziomie.
Przy okazji chciałbym serdecznie
zaprosić do współpracy potencjalnych sponsorów, którzy chcieliby
pomóc nam w tym awansie.
Serdecznie dziękujemy i życzymy
radosnej wiosny w Waszym wykonaniu.

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Jazgarzewie
Już po raz siódmy w szkole w Jazgarzewie ruszy świąteczna akcja pomocy najuboższym dzieciom, czyli Kiermasz Bożonarodzeniowy połączony z loterią fantową, superspektaklem przygotowanym przez rodziców, kawiarenką
i wystawą firm. Podczas kiermaszu bedziemy zbierać też pieniądze na budowę szkolnego boiska.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Jazgarzewie zwracają się z serdeczną prośbą o pomoc w zgromadzeniu fantów i środków na loterię lub udział w kiermaszu przedświątecznym.
Podczas zeszłorocznego kiermaszu zebraliśmy, mimo kryzysu, prawie
6000 zł. To dowód, że Wszyscy macie wielkie, wrażliwe serca i nie jest Wam
obojętny los naszych dzieci. Udało nam się z tych środków opłacić dzieciom
wyjazdy na zielone szkoły, wycieczki i zajęcia dodatkowe, zakup podręczników, obiadów. W akcji wzięło udział wiele znakomitych firm, m.in.: Auchan
Piaseczno, Leroy Merlin, Kaufland Piaseczno, KARTYNA-P. Kostrzyńska,
MOLLON Cosmetics, Sport Masters, Eveline Cosmetis, Norauto, Bank Spółdzielczy, Natalia Gold, Nokia P. Zalewski, „Yamo”, Salon Samochodowy
Volkswagen - Audi P. Wajdemajer, firma Contim P. Chrzanowski, Hurtownia
Papiernicza Alma P. Okrzeja, Hurtownia Odzieżowa P. Erden, Galeria „Artis”, Galeria Pomarańczowa, Księgarnia „Rym”, Coca-Cola, Pracownia Plastyczna, Fotoluk -zakład fotograficzny.
Zapraszam znów, aby przyłączyć się do akcji, biorąc udział w kiermaszu
lub przekazując fanty na loterię.
Zjednoczmy nasze serca ponownie 4 grudnia 2009 r., w piątek. I Ty
możesz zostać Świętym Mikołajem. Zainteresowanych proszę o kontakt:
kom. 602 423 558 lub tel. szkoły 756 72 51

Kontakt dla sponsorów:
Krzysztof Dudek 600 589 139

Jazzowy wtorek

Legenda saksofonu
Gościem jazzowego wtorku 15 grudnia
w Ośrodku Kultury będzie Jan Ptaszyn Wróblewski ze swoim kwartetem.
Program kwartetu zawiera zarówno standardy w nowych wersjach, jak i znane jazzowe kompozycje, w tym polskie utwory Komedy, Trzaskowskiego, Kurylewicza.
Grupa powstał w połowie lat dziewięćdziesiątych i do dzisiaj utrzymuje się w niezmienionym składzie. Ma
na koncie niezliczoną ilość koncertów, udział w festiwalach, nagrania,
także zagraniczne eskapady. Reprezentuje muzykę opartą o klasyczne
jazzowe tradycje, nie pomijającą
jednak współczesnych osiągnięć.
Stara się grać zawsze dynamicznie,
aczkolwiek i liryczne klimaty nie są
jej obce. Ucieka od wszelkiego ro-

dzaju niesprawdzonych eksperymentów, ale także od dobrze sprawdzonych schematów. To z reguły
powoduje, że muzycy nie są wyobcowani wśród swojej publiczności.
JAN PTASZYN WRÓBLEWSKI to
polski saksofonista jazzowy, kompozytor, dyrygent, publicysta, działacz ruchu muzycznego, pedagog.
Debiutował w 1956 r. jako członek
sekstetu K. Komedy, grał także
w kwintecie J. Miliana. Jako pierwszy polski muzyk jazzowy wystąpił
w 1958 r. na festiwalu w Newport
(USA). Współpracuje z wszystkimi
najwybitniejszymi
jazzmanami
polskimi. Koncertował w wielu

Kabaret Neonówka
22 stycznia 2010 r.
godzina 20:00
Ośrodek Kultury
w Piasecznie
Szczegóły wkrótce na
www.kulturalni.pl
krajach świata. Pełnił funkcję prezesa Polskiego Stowarzyszenia
Jazzowego. Od 1970 prowadzi radiowe audycje popularyzujące
jazz. Jest wykładowcą na wielu
krajowych i zagranicznych warsztatach muzycznych. Oprócz utworów jazzowych pisze także muzykę
symfoniczną i ilustracyjną.

Andrzejki w Ośrodku Kultury
w rytmach salsy i muerenge
28.11.2009 od godz. 19.00 do 2.00, wstęp 30 zł
Nad światłem i muzyką czuwać będzie Paweł Górski.
Bilety do nabycia w kasie Ośrodka.

