
1 8  l u t e g o ,  n r  1  ( 1 6 9 )  2 0 1 1 ,  I S S N  1 2 3 4 - 3 5 1 X

AKTUALNOŚCI

Informacji urzędowych 
z gminy Piaseczno 

należy szukać: 

●       w „Gazecie Piaseczyńskiej”
● na www.piaseczno.eu
● w prasie lokalnej
● na tablicach ogłoszeń

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

1 4 2 9 - 2 0 1 0

PIT ma wielką moc
Udział w podatku od osób fizycznych i osób praw-
nych to główny dochód gminy, który w prosty spo-
sób przekłada się na wydatki w gminną infrastruktu-
rę społeczną i techniczną. Innymi słowy, płacąc poda-
tek w miejscu zamieszkania, mamy pewność, że
część naszych pieniędzy wróci do nas w postaci in-
westycji w najbliższym otoczeniu.
To proste, wystarczy NIP
Dzięki zmianie przepisów nie ma już ko-
nieczności bycia zameldowanym, aby
płacić podatki w miejscu zamieszkania.
Wypełniając PIT, wystarczy wskazać ja-
ko miejsce zamieszkania gminę Piasecz-
no oraz dołączyć zaktualizowany for-
mularz NIP-3. Dokumenty te można
złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym
lub wysłać pocztą. W przypadku przed-
siębiorcy należy dokonać zmiany dru-
kiem EDG-1 w miejscu dotychczasowej
rejestracji ze wskazaniem gminy Pia-
seczno jako miejsca zamieszkania. 

Bądźmy pragmatyczni
Realnie oceniajmy rzeczywistość. Jeśli tu
mieszkamy i mamy pewne oczekiwania
wobec własnej miejscowości, to pomóż-
my jej się rozwijać. Skoro korzystamy
z publicznego transportu, wysyłamy dzie-
ci do szkoły, narzekamy na brak chodnika
czy przyzwoitej drogi, to miejmy świado-

mość, że tym lepsze będą usługi i tym
więcej w naszej okolicy powstanie inwe-
stycji, im większe będą dochody gminy.
Dochody gminy zaś w przeważającej
mierze pochodzą z udziału w podatkach
od osób fizycznych i prawnych. Zamoż-
ność naszej gminy uzależniona jest więc
od zamożności mieszkańców i ich rzetel-
ności w płaceniu podatków. 

Współpraca z Urzędem Skarbowym
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, Urząd Miasta nawiązał
współpracę z Urzędem Skarbowym
w Piasecznie. W Kancelarii Urzędu Mia-
sta od 1 marca uruchomiony zostanie
punkt informacji podatkowej obsługiwa-
ny przez pracownika Urzędu Skarbowe-
go. W poniedziałki w godz. 10.00-18.00
oraz we wtorki i środy w godz. 9.00-
16.00 oprócz  zasięgnięcia informacji po-
datkowej w magistracie złożyć będzie
można PIT oraz NIP-3. 

Kancelaria - od 1 marca
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
pon. w godz. 10.00-18.00
wt.-śr. w godz. 9.00-16.00 

Kancelaria
Urząd Skarbowy w Piasecznie
ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno
pon. w godz. 8.00-18.00
wt.-pt. w godz. 8.00-16.00

W związku z akcją rozliczania podatku dochodowego za rok 2010 Urząd
Skarbowy w Piasecznie będzie czynny dodatkowo w następujących terminach: 

5 marca 2011 r. w godz. 9.00-13.00 
DZIEŃ OTWARTY: 28, 29 kwietnia oraz 2 maja 2011 r. w godz. 8.00-18.00

30 kwietnia 2011 r. w godz. 9.00-13.00

Zeznania podatkowe można składać:

Sprawozdanie z sesji    ● s. 2

Wojewoda w Piasecznie ● s. 5

Skład komisji problemowych

Rady Miejskiej             ● s. 2

Dyżury radnych            ● s. 2

Atrakcyjne działki 

na sprzedaż                 ● s. 3

Grupa wsparcia dla kobiet

doznających przemocy  ● s. 3

LO w projekcie Comenius ● s. 4

Recital Katarzyny Groniec ● s. 8

Wystawa fotografii 

w Muzeum Regionalnym ● s. 7

Sesja budżetowa 
Rady Miejskiej 
odbędzie się 

24 lutego 2011
o godz. 9.30

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

STOP
PRZEMOCY
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Sprawozdanie z 4. sesji Rady Miejskiej 
w Piasecznie - 26 stycznia 2011 r.
Po przyjęciu protokołu z 3. sesji spra-
wozdanie z działalności za okres mię-
dzy sesjami złożyli przewodniczący
Rady oraz burmistrz. 
Następnie radni składali wnioski i in-
terpelacje. Rada została także poinfor-
mowana o bieżącej sytuacji finanso-
wej gminy oraz toczących się przeciw-
ko gminie sprawom sądowym o od-
szkodowania. 
Pierwsza podjęta uchwała dotyczyła
wstąpienia do Rady pana Michała Ro-
sy w miejsce wygasłego mandatu rad-
nego Daniela Putkiewicza z listy nr
4 KW Platforma Obywatelska w okrę-
gu nr 2. Nowy radny złożył uroczyste
ślubowanie. 
Radni uznali za bezzasadne skargi pań-
stwa Armentowicz oraz firmy Adextra
na działalność Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Piaseczno.
Rada zdecydowała o przystąpieniu do
sporządzenia zmian miejscowych pla-
nów przestrzennych: 
- części Piaseczna obejmującej obszar
ograniczony ulicami: Armii Krajowej,
Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakow-
skiego, Warszawską, Młynarską i Pu-

ławską, zatwierdzonej uchwałą Rady
Miejskiej nr 1439/XLVIII/2010 z dnia
16 czerwca 2010 r. dla działek nr 52/1
i 52/2 z obrębu 19 położonych przy 
ul. Chyliczkowskiej 17; 
- części Piaseczna (Zalesie Dolne) za-
twierdzonej uchwałą Rady Miejskiej nr
418/XVIII/2003 z dnia 18 grudnia
2003 r., obejmującej obszar działki nr
9 z obrębu 63 położonej przy al. Kasz-
tanów 12 oraz działek nr 3 i 6 z obrę-
bu 64, a także działki nr 3 z obrębu 65.
Radni wyrazili zgodę na wydzierżawie-
nie w trybie bezprzetargowym: 
- gruntu o powierzchni 3 m. kw., po-
łożonego przy ul. Puławskiej w Pia-
secznie, z przeznaczeniem pod wolno-
stojącą tablicę reklamową, na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy - TSG
Instalacje Sanitarne i Grzewcze Robert
Marzec, na okres 3 lat; 
- gruntu o powierzchni 4 m. kw., po-
łożonego w Piasecznie przy ul. Puław-
skiej, z przeznaczeniem pod wolnosto-
jącą tablicę reklamową, na rzecz do-
tychczasowego dzierżawcy - firmy
Wrotek, na okres 1 roku; 
- gruntu o powierzchni 5 m. kw., poło-

żonego w Piasecznie przy ul. Puław-
skiej, z przeznaczeniem pod wolnosto-
jącą tablicę reklamową, na rzecz do-
tychczasowego dzierżawcy - firmy ACC
Agnieszka Dymna, na okres 1 roku; 
- gruntu o powierzchni 4 m. kw., poło-
żonego w Piasecznie przy ul. Puław-
skiej, z przeznaczeniem pod wolno sto-
jącą tablicę reklamową, na rzecz do-
tychczasowego dzierżawcy - Patronac-
kiej Szkoły Języków Obcych Lingua
Nova Monika Ferreira, na okres 1 roku. 
Rada wprowadziła zmiany w regulami-
nie utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta i gminy Piaseczno. 
Na członka Komisji Inwentaryzacyjnej
powołany został radny Wojciech Ka-
czorowski. Następnie radni zatwierdzi-
li Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej Ra-
dy Miejskiej w Piasecznie na rok 2011. 
Podjęta została także uchwała określa-
jąca warunki i tryb finansowania roz-
woju sportu przez miasto i gminę Pia-
seczno. 
Ostatnią uchwałą radni pozytywnie
zaopiniowali propozycję planu aglo-
meracji Piaseczno. 

Komisje problemowe
Rady Miejskiej
Komisja Rewizyjna: 
1. Kłos Dorota
2. Obłoza Piotr
3. Słowik Mariusz - Przewodniczący
4. Rosłon Antoni
5. Wierzchowski Józef
6. Woźniak Magdalena
7. Żegliński Jacek

Komisja finansów i inwestycji: 
1. Hubl Andrzej
2. Kaczorowski Wojciech
3. Markowska Elżbieta 

- Przewodnicząca
4. Mucha Zbigniew
5. Obłoza Piotr
6. Rosłon Antoni
7. Swat Andrzej
8. Wierzchowski Józef
9. Woźniak Magdalena

Komisja ochrony środowiska 
i ładu przestrzennego: 
1. Borowska Teresa
2. Kamiński Łukasz
3. Krzyżewska Hanna
4. Markowska Elżbieta
5. Nowocin-Kowalczyk Katarzyna
6. Obłoza Piotr - Przewodniczący
7. Orłowska Grażyna
8. Słowik Mariusz
9. Wysocka-Jońska Dorota

Komisja oświaty i kultury: 
1. Kalicińska Honorata
2. Kłos Dorota
3. Krzyżewska Hanna
4. Mucha Zbigniew - Przewodniczący
5. Nowocin-Kowalczyk Katarzyna
6. Orłowska Grażyna
7. Swat Andrzej
8. Rosłon Antoni
9. Szweycer Elżbieta

Komisja polityki gospodarczej: 
1. Hubl Andrzej
2. Mucha Zbigniew
3. Nowocin-Kowalczyk Katarzyna
4. Rosłon Antoni - Przewodniczący

5. Słowik Mariusz
6. Szweycer Elżbieta
7. Wierzchowski Józef
8. Woźniak Magdalena
9. Wysocka-Jońska Dorota

Komisja prawa, handlu 
i porządku publicznego: 
1. Borowska Teresa - Przewodnicząca
2. Dudek Krzysztof
3. Hubl Andrzej
4. Kalicińska Honorata
5. Kaczorowski Wojciech
6. Rosa Michał
7. Słowik Mariusz
8. Wysocka-Jońska Dorota
9. Żegliński Jacek

Komisja promocji: 
1. Kamiński Łukasz
2. Markowska Elżbieta
3. Mizerski Andrzej
4. Swat Andrzej
5. Szweycer Elżbieta
6. Woźniak Magdalena 

- Przewodnicząca

Komisja sportu: 
1. Dudek Krzysztof - Przewodniczący
2. Kaczorowski Wojciech
3. Kalicińska Honorata
4. Kłos Dorota
5. Kamiński Łukasz
6. Mizerski Andrzej
7. Obłoza Piotr
8. Rosa Michał
9. Żegliński Jacek

Komisja zdrowia i opieki społecznej: 
1. Borowska Teresa
2. Dudek Krzysztof
3. Kłos Dorota - Przewodnicząca
4. Krzyżewska Hanna
5. Mizerski Andrzej
6. Orłowska Grażyna
7. Rosa Michał
8. Wierzchowski Józef
9. Żegliński Jacek

Dyżury radnych
Borowska Teresa - dyżur w pierwszy
poniedziałek miesiąca po uzgodnieniu
telefonicznym, tel. 692 446 433, 
e-mail: teresa.borowska@gmail.com

Dudek Krzysztof - dyżur w pierwszy wto-
rek miesiąca w kawiarni w KS Piaseczno,
ul. 1-go Maja 16 w godz. 14.00-16.00; 
e-mail: krzysztofdudek62@wp.pl

Hubl Andrzej - dyżur w pierwszy ponie-
działek miesiąca w godz. 18.00-20.00
w Piasecznie, ul. Jaspisowa 6, lub po
uzgodnieniu telefonicznym, tel. 601 243
133; e-mail: andrzejhubl@hotmail.com

Kalicińska Honorata - dyżur po uzgod-
nieniu telefonicznym, tel. 600 279 452;
e-mail: kalicinska@piaseczno.eu

Kaczorowski Wojciech - dyżur w pierw-
szą środę miesiąca w Zalesiu Górnym, 
ul. Pionierów 50, w godz. 17.00-19.00; 
e-mail: kaczorowski@piaseczno.eu

Kamiński Łukasz - dyżur we wtorki
w godz. 12.00-14.00 w Biurze Rady
Miejskiej lub po telefonicznym umówie-
niu, tel. 691 015 455; 
e-mail: kaminski@piaseczno.eu

Kłos Dorota - dyżur po uzgodnieniu te-
lefonicznym, tel. 500 120 288; 
e-mail: klos@piaseczno.eu

Krzyżewska Hanna - dyżur wpierwszy wtorek
miesiąca w Szkole Podstawowej w Józefosła-
wiu, ul. Kameralna 11, w godz. 19.00-20,00;
e-mail: hannakrzyzewska@interia.pl

Markowska Elżbieta - dyżur w ostatni
piątek miesiąca w Biurze Rady Miejskiej
w godz. 8.30-10.30; 
e-mail: markowska@piaseczno. eu

Mizerski Andrzej - spotkanie możliwe
od pon do pt w godz. 8.00-16.00 w sie-
dzibie firmy Aam-Pol, ul. Pod Bateriami
38, Piaseczno, tel. 601 440 657, 
e-mail: aampol@adag. pl

Mucha Zbigniew - dyżur w pierwszy po-
niedziałek miesiąca w Centrum Kultury
w Piasecznie w godz. 18.15-19.00, 
tel. 602 184 511; e-mail: jamucha@o2. pl

Nowocin-Kowalczyk Katarzyna - 
dyżur po uzgodnieniu telefonicznym, 
tel. 501 259 007; 
e-mail: knowocin-kowalczyk@wp.pl

Obłoza Piotr - dyżur w Biurze Rady
Miejskiej po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym, tel. 602 621 145; 
e-mail: obloza@piaseczno.eu

Orłowska Grażyna - dyżur w pierwszy
wtorek miesiąca w Szkole Podstawowej
nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 14,
w godz. 17.30-18.30; 
e-mail: orlowska@piaseczno.eu

Rosa Michał - dyżur po uzgodnieniu te-
lefonicznym, tel. 883 052 789; 
e-mail: rosa@piaseczno.eu

Rosłon Antoni - dyżur po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym 
tel. 609 212 947; e-mail: roslon@piaseczno.eu

Słowik Mariusz - dyżur po uzgodnieniu
telefonicznym, tel. 504 250 350

Swat Andrzej - dyżur po uzgodnieniu
telefonicznym, tel. 602 246 986;
e-mail: swat@piaseczno.eu

Szweycer Elżbieta - dyżur po uzgodnie-
niu telefonicznym, tel. 509 570 921;
bądź mailowym, 
e-mail: szweycer@piaseczno.eu

Wierzchowski Józef - dyżur w pierwszą śro-
dę miesiąca w godz. 15.00-16.00 w MSBM
Patronat, ul. Nefrytowa 11, Piaseczno; e-m-
ail: wierzchowski@piaseczno.eu

Woźniak Magdalena - dyżur po uzgod-
nieniu telefonicznym, tel. 603 543 123;
e-mail: wozniak@piaseczno.eu

Wysocka-Jońska Dorota - dyżur po
uzgodnieniu telefonicznym, 
tel. 692 675 595

Żegliński Jacek - dyżur w pierwszy wto-
rek miesiąca w Biurze Rady Miejskiej
w godz. 16.30-17.30

Aktualne informacje na temat dy-
żurów radnych można znaleźć rów-
nież na stronie internetowej gminy

www.piaseczno.eu

Nowy rachunek bankowy gminy Piaseczno
Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje nowy rachunek bankowy gminy Piaseczno: 

56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 

na który należy dokonywać wszelkich wpłat, oprócz opłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków

transportowych. Właściwe, indywidualne dla każdego właściciela numery rachunków bankowych dot. ww. podatków

zostaną podane w decyzjach wymiarowych lub odrębnych pismach wysyłanych do mieszkańców pocztą.
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IX Ogólnokrajowy Konkurs
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Rozpoczyna się nowa edycja konkursu na bezpieczne
gospodarstwo rolne. Organizatorami Ogólnokrajowe-
go Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” są: Ka-
sa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja
Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na
rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

IX edycja konkursu odbywa się pod
honorowym patronatem prezydenta
Bronisława Komorowskiego. 

W kategorii gospodarstw indywidu-
alnych w konkursie mogą uczestniczyć
osoby pełnoletnie prowadzące indywi-
dualną rolniczą działalność produkcyjną.
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie
gospodarstwa rolnego do konkursu
w najbliższej placówce terenowej KRUS
w terminie do 15 marca 2011 r. 

Przy ocenie będą brane pod uwagę:
ład i porządek w obrębie podwórza, za-
budowań i stanowisk pracy, stan budyn-
ków inwentarskich i gospodarczych,
wyposażenie maszyn i urządzeń używa-

nych w gospodarstwie w osłony rucho-
mych części, podpory i inne zabezpie-
czenia, stan techniczny pilarek tarczo-
wych i łańcuchowych, warunki obsługi
i bytowania zwierząt gospodarskich
oraz stosowanie, stan i jakość środków
ochrony osobistej. 

Zachęcamy do wzięcia udziału
w konkursie. Na laureatów czekają cen-
ne nagrody. 

Szczegółowe informacje i formularz
zgłoszenia do konkursu można uzyskać
w placówkach KRUS, w przedstawiciel-
stwach współorganizatorów oraz w pra-
sie i na stronie internetowej 
www.krus.gov.pl. 

Wybory do Rad Powiatowych
Mazowieckiej Izby Rolniczej
Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 9/2010 z dnia
1 grudnia 2010 r. zarządziła wybory do izb rolniczych,
w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej. Dzień wyborów
został wyznaczony na niedzielę 3 kwietnia 2011 r.

Zasady wyborów: 
1. Członkami samorządu rolniczego są
osoby fizyczne i prawne będące podat-
nikami podatku rolnego, podatku do-
chodowego z działów specjalnych pro-
dukcji rolnej oraz członkowie RSP posia-
dający w nich wkłady gruntowe. Przy-
sługuje im prawo kandydowania do Rad
Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolni-
czej i uczestniczenia w ich wybieraniu. 
2. W gminie, w której powierzchnia użyt-
ków rolnych nie przekracza 4 tys. ha
(okręg jednomandatowy) do Rady Powia-
towej MIR wybiera się jednego członka,
a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwu-
mandatowy), wybiera się dwóch człon-
ków. W okręgu wyborczym stanowiącym
obszar miasta na prawach powiatu wybie-
ra się tylko jednego przedstawiciela. 
3. W każdym powiecie ziemskim zosta-
nie wybrana Rada Powiatowa Mazo-
wieckiej Izby Rolniczej. W jej skład wej-
dą rolnicy, którzy w wyborach do tego
organu otrzymają największą ilość waż-
nie oddanych głosów. Rada Powiatowa
MIR wybiera ze swego składu Przewod-
niczącego Rady Powiatowej i delegata
do Walnego Zgromadzenia Mazowiec-
kiej Izby Rolniczej. 
4. Rolnik ubiegający się o mandat członka
Rady Powiatowej MIR musi wypełnić

i złożyć następujące dokumenty: zgłosze-
nie kandydata, oświadczenie o zgodzie na
kandydowanie oraz listę członków zawie-
rającą co najmniej 50 podpisów poparcia.
Druki te można otrzymać w Oddziałach
Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub po-
brać ze strony internetowej www. mir. pl.
Czytelnie wypełnione dokumenty należy
przesłać w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 13 marca 2011 r. (decyduje data
wpływu) na adres właściwego Oddziału
Biura MIR (adresy poniżej) lub złożyć
w dniu 14 marca 2011 r., do godziny
15.00, do Okręgowej Komisji Wyborczej
w siedzibie Gminy.
5. Spis członków izby rolniczej upraw-
nionych do głosowania, zostanie udo-
stępniony do wglądu w siedzibie urzędu
gminy/miasta najpóźniej w 14 dniu
przed dniem wyborów, tj. 20 marca
2011 r. Każdy rolnik może sprawdzić,
czy został w nim ujęty i wnieść w tej
sprawie zażalenie. 

Szczegółowe informacje o zasadach
wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej
można uzyskać w Oddziałach Biura MIR: 

Oddział w Warszawie: 
ul. Żółkiewskiego 17, 

05-075 Warszawa-Wesoła
tel.: 22 773 53 95, tel./fax: 22 773 55 29

e-mail: wars@mir.pl

Sprawozdanie z pracy
burmistrza
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym spra-
wozdanie z pracy pomiędzy sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys najważ-
niejszych spraw i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali się
od 29 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r.

Burmistrz zatwierdził przetargi na: 
• Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Złotokłosie. Wykonawcy:
Przewóz Towarów i Osób Kania Tade-
usz z Gołkowa oraz Przewóz Osób Bo-
gusław Wojciechowski z Głoskowa, za
cenę 5,56 zł za 1 km. 
• Przebudowę ul. Matejki na odcinku
od ul. Kopernika do placu Wolności 
i ul. Wyspiańskiego na odcinku od placu
Wolności do ul. Pomorskiej w Zalesiu
Dolnym wraz z infrastrukturą techniczną.
Wykonawca MABAU POLSKA Sp. z o. o.
z Szymanowa, za cenę 1.730.294,46 zł
brutto. 

Burmistrz ogłosił przetargi na: 
• Przewóz osób na zawody sportowe na
terenie Polski. 
• Zorganizowanie i przeprowadzenie
zimowisk i obozów sportowych dla
dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gmi-
ny Piaseczno. 

W tym okresie burmistrz zajmował się
bieżącymi sprawami, m. in. odbyły się
następujące spotkania i wydarzenia
z jego udziałem: 
- 5 stycznia - spotkanie Gminnego Zespo-
łu Interdyscyplinarnego oraz przedstawi-
cieli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy; 
- 11 stycznia - spotkanie z przedstawi-
cielami Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwa Cie-
płowniczo-Usługowego na temat tech-
nologii utylizacji odpadów; 
- 13 stycznia - spotkanie w Starostwie
Powiatowym na temat odwodnienia,
ochrony przeciwpowodziowej, trans-
portu i komunikacji w gminach powiatu
piaseczyńskiego; 
- 15 stycznia - zebranie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Piasecznie; 
- 18 stycznia - spotkanie z przedstawi-
cielami Stowarzyszenia Prywatnych
Właścicieli Nieruchomości; 

- 19 stycznia - spotkanie z sołtysami;
spotkanie z radnymi oraz mieszkańcami
Józefosławia i Julianowa dotyczące od-
wodnienia ul. Komety oraz budowy 
ul. Julianowskiej. 
- 21 stycznia - spotkanie z przedstawi-
cielami wspólnoty „Słowicza”. 

Burmistrz na bieżąco rozpatruje wnioski
o rozłożenie na raty czynszów dzierżaw-
nych i przedłużenie umów dzierżaw oraz
wnioski osób fizycznych i podmiotów
gospodarczych o umorzenie lub rozłoże-
nie na raty należności podatkowych, po-
zwolenia na sprzedaż alkoholu itp.
Burmistrz na bieżąco współpracuje z or-
ganami Rady Miejskiej. 

Burmistrz przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek po uprzednim

umówieniu spotkania. 
Tel.: 22 701 75 88.

Ogłoszenie o  przetargach

1. ogłasza II przetarg pisemny nie-
ograniczony na sprzedaż nieruchomo-
ści oznaczonej nr ew. 7 o powierzchni
892 mkw., położonej w Piasecznie
przy ul. Warszawskiej 27, obręb 20,
uregulowanej w księdze wieczystej nr
WA1I/00013383/2

Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi: 615.000,00 zł brutto
Wysokość wadium: 30.750,00 zł

Ww. nieruchomość jest ogrodzona, na
działce znajdują się zabudowania
w złym stanie technicznym kwalifikujące
się do rozbiórki. Teren zaniedbany,
w części od strony ulicy -część funda-
mentów po rozebranym budynku.
Wjazd na teren nieruchomości bezpo-
średnio z ulicy Warszawskiej. 
Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego dla tego
rejonu miasta Piaseczno przedmiotowa
nieruchomość gruntowa znajduje się
w obszarze urbanistycznym przeznaczo-
nym pod mieszkalnictwo wielorodzinne
z usługami nieuciążliwymi. 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu
13 maja 2011 r. o godz. 10.00 w sali kon-
ferencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gmi-
ny Piaseczno przy ul. Kościuszki 5. 
Pisemne oferty można składać w Kance-
larii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
w terminie do dnia 9 maja 2011 r.
(włącznie) - w zamkniętych kopertach. 

2. ogłasza przetarg pisemny nieogra-
niczony na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej nr ew. 8 o powierzchni
1182 mkw., położonej w Piasecznie w
rejonie ulicy Poziomkowej, obręb 23,
uregulowanej w księdze wieczystej nr
WA5M/00239927/0

Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi: 221.400,00 zł brutto
Wysokość wadium: 11.070,00 zł

Ww. nieruchomość jest ogrodzona, nieza-
budowana, nie wykorzystywana gospo-
darczo. Zgodnie z obowiązującym miej-
scowym planem zagospodarowania prze-
strzennego dla tego rejonu miasta Piasecz-
no przedmiotowa nieruchomość gruntowa
znajduje się w obszarze urbanistycznym
przeznaczonym pod mieszkalnictwo jed-
norodzinne i usługi nieuciążliwe. 

Wschodnia część działki leży w grani-
cach strefy ochronnej od napowietrznej
linii elektroenergetycznej wysokiego na-
pięcia 110 kV. Zachodni fragment dział-
ki (przeznaczony pod mieszkalnictwo
jednorodzinne i usługi nieuciążliwe)
z uwagi na kształt (pas o szerokości ok.
10 m) oraz z uwagi na dostęp do układu
komunikacyjnego miasta nie może być
wykorzystany na cele budowlane. Skut-
kiem czego cała działka może być wyko-
rzystana jedynie na dołączenie do działki
sąsiedniej, lub może stanowić samodziel-
ną działkę bez możliwości jej zabudowy.
(Z uwagi na sposób zagospodarowania
działki nr 7/1 nie jest możliwa lokalizacja
zabudowy bliźniaczej na sąsiadujących
ze sobą działkach nr 7/1 i 8). 

Część jawna przetargu odbędzie się
w dniu 18 marca 2011 r. o godz.
10.00 w sali konferencyjnej budynku
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5. 

Pisemne oferty można składać w Kance-
larii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
w terminie do dnia 14 marca 2011 r.
(włącznie) - w zamkniętych kopertach

Oferty składane przez zaintereso-
wanych winny zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę
lub firmę oraz siedzibę, 
2. Datę sporządzenia oferty, 
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał
się z warunkami przetargu i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń, 
4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, 
5. Dowód wpłacenia wadium. 

Warunkiem przystąpienia do przetar-
gów jest wpłacenie wadium na konto
gminy Piaseczno 
nr 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094.
Wadium wpłacone przez uczestnika,
który przetarg wygrał, zalicza się na po-
czet ceny nabycia nieruchomości. Cenę
nabycia nieruchomości należy wpłacić
najpóźniej w dniu podpisania umowy
notarialnej sprzedaży. Wadium zwraca
się niezwłocznie po odwołaniu lub za-
mknięciu przetargu, jednak nie później
niż przed upływem 3 dni od dnia odwo-
łania, zamknięcia, unieważnienia prze-
targu lub zakończenia przetargu wyni-
kiem negatywnym. 
Wadium ulega przepadkowi w razie
uchylenia się uczestnika, który przetarg
wygrał od zawarcia umowy sprzedaży. 
Burmistrz może odwołać ogłoszony
przetarg jedynie z ważnych powodów. 
Burmistrzowi przysługuje prawo za-
mknięcia przetargu bez wybrania której-
kolwiek z ofert. 
Bliższych informacji o przetargu i szczegóło-
wych warunkach sprzedaży udziela Wy-
dział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzę-
du Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok.
70, w godz. 8.00-16.00, tel. 22 701 75 23.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz
I Zastępca Burmistrza

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102
z 2010 r., poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) 

Grupa psychoedukacyjna dla

kobiet doznających przemocy

Podczas spotkań będziemy rozmawiać o pojęciu przemocy, jej formach, mechani-
zmach psychologicznych, problemach towarzyszących, a także procedurach po-
mocnych w przerwaniu cyklu przemocy - zachęcają gospodynie spotkań: Maria
Kuźmicz i Anna Knigawka.

Zaplanowano spotkanie z prawnikiem oraz dzielnicowym.
Zapraszamy na 13 dwugodzinnych spotkań w każdy czwartek.
Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o zapisy pod numerem telefonu

22 756 72 63 lub 22 737 23 97.
Prowadzące: Maria Kuźmicz i Anna Knigawka.

Liczba miejsc ograniczona!
Po zamknięciu listy zgłoszeń zostanie ustalony najbardziej optymalny

terminarz spotkań.
Miejsce spotkań: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Piasecznie, ul. Wojska Polskiego 54.
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UMiG poszukuje mieszkań

do wynajęcia
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno poszukuje na wolnym rynku 43 lokali 

mieszkalnych o powierzchni od 20 do 40 m. kw. do wynajęcia na okres 1 roku

z możliwością przedłużenia. Szczegółowe informacje uzyskać można 

w Wydziale Utrzymania Mienia Komunalnego i Zasobów Mieszkaniowych. 

Naczelnik Elżbieta Makuszewska, tel.: 22 701 75 65, 

e-mail: makuszewska@piaseczno.eu

Oddaj stary telefon
Świętemu Mikołajowi
Czy stary, nieużywany telefon komórkowy jest Ci do
czegoś potrzebny? Nie wiesz, co z nim zrobić? Oddaj
telefon Świętemu Mikołajowi! Pomożesz innym
i jednocześnie zadbasz o środowisko.

To bardzo proste! Jak to zrobić? -
Wrzuć stary telefon do pojemnika uloko-
wanego na półpiętrze w Urzędzie Miasta
i Gminy Piaseczno bądź w innym miejscu
zbiórki. Możesz również włożyć stary te-
lefon do koperty i wysłać na adres: Fun-
dacja Świętego Mikołaja, ul. Marszał-
kowska 87, lok. 5, 00-683 Warszawa. 

Co Święty Mikołaj zrobi z telefonami? 
Zgromadzone telefony oddawane są

firmie recyklingowej, która w zamian
przekazuje pieniądze fundacjom. Dzięki
tym środkom sfinansujemy działalność
dwóch organizacji - Fundacji Świętego
Mikołaja oraz partnerskiej Fundacji
Dzieciom w Potrzebie. Wesprzyj akcję
i wspólnie pomóżmy potrzebującym! 

Pamiętaj też, że jednocześnie chro-
nisz środowisko. Oddając zużyty sprzęt
elektroniczny, zapobiegamy uwalnianiu
się szkodliwych substancji do wody, gle-
by i powietrza, z drugiej zaś strony wy-

pełniamy zapisy prawa o unieszkodli-
wianiu takiego sprzętu. Tym samym
zwiększamy naszą odpowiedzialność za
losy i zdrowie przyszłych pokoleń, ogra-
niczamy szkodliwy wpływ na naturalne
środowisko, zmniejszamy liczbę i masę
odpadów. Dajemy też dobry przykład
osobom ze swojego otoczenia i propa-
gujemy nowoczesne myślenie o segre-
gacji i recyklingu, który powinien odno-
sić się do wszystkich opakowań i sprzę-
tów użytkowanych na co dzień. 

Zanim oddasz telefon…
Wyjmij z niego kartę SIM. Aparat

nie musi działać, może też nie mieć ba-
terii. Pamiętaj - starych aparatów nie
wolno wyrzucać do śmieci, są niebez-
pieczne dla środowiska! 

W razie wszelkich pytań służymy po-
mocą: tel.: 22 825 03 90, 
e-mail: zbiorkatelefonow@mikolaj.org.pl. 

Forum organizacji pozarządowych
W celu dalszego rozwoju współpracy pomiędzy Gminą Piaseczno a organiza-
cjami pozarządowymi Urząd Miasta zorganizował 10 lutego Forum Organiza-
cji Pozarządowych, w którym wzięło udział 40 reprezentantów stowarzyszeń,
fundacji i związków z terenu naszej gminy. Na spotkaniu obecni byli również
I Zastępca Burmistrza Daniel Putkiewicz, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Piasecznie Honorata Kalicińska oraz Radny Michał Rosa.

W trakcie spotkania zostali wybrani,
spośród przedstawicieli organizacji po-
zarządowych, członkowie Zespołu Kon-
sultacyjnego, na nową kadencję. Organ
ten, powołany został zarządzeniem Bur-
mistrza Miasta i Gminy Piaseczno w ce-
lu wspierania realizacji ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie. Zespół zajmować się będzie m.in.
opiniowaniem i doskonaleniem prowa-
dzonej przez gminę polityki współpracy
z organizacjami. W skład Zespołu wcho-
dzą radny Michał Rosa, 4 pracowników
Urzędu Miasta oraz nowo wybrani
przedstawiciele organizacji: Cezary So-
kołowski ze Związku Kombatantów, Łu-
kasz Owczarek reprezentujący zalesiań-
ski Warsztat Terapii Zajęciowej, Kata-
rzyna Faliszewska ze Związku Harcer-
stwa Polskiego, Krzysztof Małyska re-
prezentujący lokalne media, Iwona Ma-
łajny z Piaseczyńskiej Grupy Obywatel-
skiej oraz Janusz Bołożuk - Prezes Fun-
dacji „Domus et Labor”. Następne spo-
tkanie Zespołu Konsultacyjnego zapla-
nowano na 14 marca 2011 r.

Przedstawicielem Rady Miejskiej w Zespole Konsultacyjnym został Michał Rosa

Projekt Socrates Comenius 
w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie
Od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2012 r. Liceum Ogólnokształcące w Piasecz-
nie realizuje wspólnie ze szkołami partnerskimi z Austrii, Estonii, Włoch, Litwy,
Finlandii, Słowenii i Łotwy projekt edukacyjny „Outside and Inside”, który jest
finansowany ze środków Narodowej Agencji.

Comenius to jeden z czterech progra-
mów sektorowych Programu „Uczenie
się przez całe życie” („Lifelong Learning
Programme”), który wspiera finansowo
oraz merytorycznie partnerską współ-
pracę europejskich placówek edukacyj-
nych, polegającą na realizacji wspólne-
go projektu. Pomysłodawcą i wstępnym
koordynatorem naszego projektu był
nauczyciel z Estonii Kaider Vardija, któ-
ry kilka lat temu gościł w naszej szkole
wraz z delegacją z zaprzyjaźnionej
z gminą Piaseczno, partnerskiej gminy
Harku w Estonii. Swoim zapałem i wiarą
w możliwość realizacji międzynarodo-
wego przedsięwzięcia zaraził nauczycie-
li naszego LO, dzięki czemu udało się
nam w ciągu roku przygotować doku-
mentację, która uzyskała wysoką ocenę
merytoryczną Narodowej Agencji. Idea
naszego projektu polega na przygoto-
wywaniu tych samych, wspólnie wybra-
nych przez wszystkich partnerów, blo-
ków edukacyjnych i realizowaniu ich
w szkole („Inside”) oraz poza szkołą
(„Outside”). Uczniowie dokumentują
wszystkie działania i zamieszczają spra-
wozdania na wspólnej dla całego pro-
jektu stronie www. 
Pierwsze spotkanie koordynatorów
z wszystkich krajów partnerskich odbyło
się w Piasecznie w dniach 25-29 paź-
dziernika 2010 r. Gościliśmy w naszej
szkole 24 osoby, opracowaliśmy szcze-
gółowy harmonogram realizowanych
tematów oraz uzgodniliśmy sposób wy-
miany informacji. Miłym akcentem było
spotkanie naszych gości z ówczesnym
burmistrzem Piaseczna i radną panią
Dorotą Wysocką-Jońską, którzy pogra-
tulowali wszystkim wytrwałości w reali-
zacji tak dużego przedsięwzięcia. 
Uczniowie naszego liceum zrealizowali
już jeden segment projektu, dotyczący

zużycia energii elektrycznej i możliwości
jej oszczędzania. Istotą pracy nad pro-
jektem jest zdobywanie wiedzy poza
lekcjami i samodzielne poszukiwanie in-
formacji. Młodzież przeprowadziła ba-
dania w zakresie zużycia i oszczędzania
energii w swoich domach, odbyła wy-
cieczkę do zakładu energetycznego oraz
zorganizowała szkolny quiz z zakresu
wiedzy o elektryczności i przeprowadzi-
ła konkurs na najładniejszy plakat pro-
mujący oszczędzanie energii. Kolejni
uczniowie opracowują teraz segmenty
związane z dziedzictwem UNESCO oraz
ze środowiskiem naturalnym w gminie
Piaseczno. Różnorodność tematyczna
wynika z istoty przedsięwzięcia, które
ma na celu uświadomienie młodzieży,
jak wiele wiedzy możemy zdobyć także
poza szkołą. W ramach projektu zarów-
no nauczyciele, jak i uczniowie biorą
udział w mobilnościach, czyli wyjazdach
zaplanowanych do zrealizowania w cią-
gu dwóch lat. Jesienią dwoje nauczycie-
li wzięło udział w spotkaniu partnerskim

w Finlandii, wiosną planowane są wizy-
ty we Włoszech i na Litwie. Praca nad
projektem daje ogromną satysfakcję za-
równo nauczycielom, jak i uczniom, po-
zwala zaangażować się w niekonwen-
cjonalne zadania na rzecz edukacji przy
wykorzystaniu zewnętrznych funduszy,
daje także możliwość poznania kultury
i systemu edukacji w krajach partner-
skich. Dzięki takim działaniom ucznio-
wie zyskują szersze spojrzenie na ota-
czającą ich rzeczywistość, dostrzegają,
że poznanie świata odbywać się może
nie tylko poprzez wiedzę książkową, ale
przede wszystkim przez działanie
i otwarcie się na świat i innych ludzi. 

Pierwsze spotkanie koordynatorów projektu w piaseczyńskim LO
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System powiadamiania SMS
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie uruchomił system wczesnego powiadamia-
nia mieszkańców SMS-ami. To nowoczesny, szybki sposób, gwarantujący otrzy-
mywanie wiarygodnych i rzetelnych informacji, które bezpośrednio dotrą do
wszystkich zainteresowanych.

- Na obecną chwilę to najszybszy i naj-
pewniejszy sposób dotarcia z informacją
- przekonuje burmistrz Zdzisław Lis. - Nie
zawsze przeczytamy gazetę czy zajrzymy
na stronę internetową gminy, a telefon
przy sobie ma praktycznie każdy. Dlate-
go zdecydowaliśmy się na wdrożenie te-
go systemu na naszym terenie. Chcemy
przede wszystkim ostrzegać naszych
mieszkańców przed zagrożeniami, ale
także docierać do nich z ciekawą, bieżą-
cą informacją - dodaje burmistrz. 

Jak to działa? 
System powiadamiania SMS został
stworzony przede wszystkim na potrze-
by Gminnego Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego, aby informować o zagroże-
niach, które mogą wystąpić na terenie
gminy Piaseczno. - Szybka informacja to
dziś podstawa skutecznej ochrony życia
i mienia - mówi Tadeusz Tomczyk
z Urzędu Miasta. Jeśli będą nadchodziły
powodzie, wichury czy gwałtowne bu-
rze, to każdy, kto jest zarejestrowany
w naszej bazie, otrzyma stosowną infor-
mację na ten temat. 
Tematyka SMS-ów rozszerzona została

również o informacje kulturalne, sporto-
we oraz o komunikaty urzędowe. Biuro
Promocji Gminy będzie zarządzać syste-
mem i redagować wysyłane informacje.
- Na początku musimy stworzyć bazę
danych, dlatego zaczynamy od akcji in-
formacyjnej, aby jak najwięcej miesz-
kańców skorzystało z możliwości zapisa-
nia się do naszego sytemu - tłumaczy
Łukasz Wyleziński, kierownik Biura Pro-
mocji i Informacji. Ulotki z informacją,
jak się zarejestrować, mieszkańcy otrzy-
mają pocztą wraz z korespondencją po-
datkową, którą obecnie rozsyła Wydział
Finansowy Urzędu Miasta. 

Żadnych reklam nie będzie
Zalogowani użytkownicy nie muszą się
martwić, że zostaną zasypani ogromną
ilością spamu i bezużytecznych reklam. -
SMS-y będą dotyczyły wyłącznie określo-
nych przy rejestracji tematów, ich często-
tliwość nie będzie uciążliwa dla odbiorcy,
skupimy się na najważniejszych komuni-
katach - zapewnia Łukasz Wyleziński

Jak się zapisać? 
Aby zarejestrować swój numer telefonu

i otrzymywać informacje, należy wypeł-
nić formularz umieszczony na stronie
gminy www.piaseczno.eu lub wysłać ze
swojego telefonu SMS-a pod numer
726 898 549 o następującej treści:

#numer miejscowości.temat
Po wysłaniu SMS-a lub wypełnieniu ankie-
ty system wygeneruje potwierdzenie reje-
stracji i wyśle je na zapisany w bazie numer. 

Serdecznie zapraszamy 
do rejestracji.

Zespół Biura Promocji i Informacji
Gminy Piaseczno

Po kropce wybierz tematy, które Cię interesują, wpisując odpowiednie litery

Tabela z tematami wiadomości:

Przykład:
Jeśli mieszkasz np. w Runowie i interesują Cię wszystkie tematy, wyślij SMS-a 
o treści #24.ABCD pod numer 726 898 549.

Sposób wysłania SMS-a rejestracyjnego: 
Po kratce wpisz numer Twojej miejscowości, patrz tabela z numerami miejscowości:

Spotkanie wojewody z samorządowcami

w Piasecznie

Bezpieczeństwo, ratownictwo medyczne i inwestycje drogowe tematami spotkania z wojewodą

Statystyki bezpieczeństwa
Spotkanie, na które przybyło kilkudziesię-
ciu burmistrzów, wójtów, starostów
i przewodniczących rad z pięciu podwar-
szawskich powiatów, miało miejsce w po-
niedziałek, 7 lutego, w sali konferencyjnej
hotelu DeSilva w Piasecznie. Zgromadzo-
nych gości przywitał burmistrz Piaseczna
Zdzisław Lis, życząc wszystkim owocnych
obrad. Po nim głos zabrał wojewoda, któ-
ry - nawiązując do tematyki pierwszego
bloku konferencji - wskazał na stały trend
spadkowy ilości wypadków drogowych na
Mazowszu. Temat bezpieczeństwa rozwi-
nął następnie nadinspektor Adam Mularz -
Komendant Stołeczny Policji. Podkreślił
on, że od kilku lat zmniejsza się liczba ofiar
śmiertelnych na drogach, także liczba ran-
nych i poszkodowanych - w zeszłym roku
niemal 170 osób mniej niż rok wcześniej.
Liczba wszczętych postępowań o charak-
terze kryminalnym zmalała z blisko 73 tys.
w 2009 r. do 69 tys. w 2010 r. Wskaźnik
ich wykrywalności wzrósł do 41,2 %,
w czym niemałą zasługę mieli policjanci
z piaseczyńskiej komendy.
Pierwszy blok tematyczny spotkania za-
mknęła prezentacja Zastępcy Mazowiec-
kiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej Jana Osieja,
podsumowująca działania przeciwpowo-

dziowe i ratownicze straży pożarnej pro-
wadzone we wszystkich powiatach poło-
żonych wzdłuż Wisły i jej dopływów.
W zeszłym roku na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego odnotowano ponad
63 tys. zdarzeń wymagających interwen-
cji strażaków, co stanowi wzrost o ponad
7 % w stosunku do ubiegłego roku. Naj-
większa część interwencji dotyczyła pod-
stopień i powodzi, natomiast stwierdzo-
no aż 4855 mniej pożarów w porówna-
niu z rokiem poprzednim. 

Zmiany w systemie ratownictwa 
medycznego
Po krótkiej przerwie rozpoczął się kolej-
ny blok tematyczny, dotyczący systemu
ratownictwa medycznego w woje-
wództwie mazowieckim w latach 2011-
2014. Dyrektor Wydziału Zdrowia Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie Michał Borkowski poin-
formował o nowym planie ratownictwa
medycznego w województwie mazo-
wieckim, który zacznie obowiązywać od
lipca tego roku. Ma on na celu skróce-
nie czasu dojazdu karetek, zwiększenie
profesjonalizacji dyspozytorów oraz
wzmocnienie i unowocześnienie pod-
miotów świadczących usługi ratowni-
cze. Zakłada on zwiększenie liczby

miejsc wyczekiwania, ulepszenie współ-
pracy z lotniczym pogotowiem ratunko-
wym (również w nocy; każda gmina ma
obowiązek wskazać miejsce lądowania
takiego helikoptera) oraz uruchomienie
Wojewódzkich Centrów Powiadamia-
nia Ratunkowego, które będą powoli
przejmowały obsługę telefonu alarmo-
wego 112. 
Istotna zmiana dotyczy utworzenia
czterech rejonów operacyjnych (za-
miast 43), w których rolę dyspozytora
i koordynatora będą sprawować Centra
Dyspozytorskie. Piaseczno będzie nale-
żało do rejonu nr 3 wraz z Grójcem,

Warką, Nowym Miastem nad Pilicą,
Mogielnicą, Białobrzegami, Górą Kal-
warią, Mrokowem i Tarczynem i będzie
obsługiwane przez jedno z najnowo-
cześniejszych Centrów Dyspozytorskich
w kraju, zlokalizowane w Radomiu. Po-
siada ono system wspomagania dowo-
dzenia i gwarantuje lepszy standard
działania. Dostosowane jest również do
wymagań osób niepełnosprawnych. 

Inwestycje drogowe
Ostatni blok tematyczny, dotyczący in-
westycji drogowych, poprowadził Stani-
sław Dmochowski - Zastępca Dyrektora

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Warszawie. Przed-
stawił on założenia nowego programu in-
westycji drogowych na lata 2011-2015
oraz listy priorytetowe zadań inwestycyj-
nych. W województwie budowanych jest
obecnie 65 km autostrad, 51 km dróg
ekspresowych oraz 22 km obwodnic.
W realizacji są m. in. droga S2 Konotopa
- Lotnisko oraz łącznik S2 i S79 Puławska
- Lotnisko - Marynarska. Interesująca
mieszkańca Piaseczna budowa drogi S7
(tzw. trasa NS) jest wpisana na listę zadań
do realizacji po 2013 r. 

red. 

Wyniki działań policji i straży pożarnej oraz zmiany
w planach ratownictwa medycznego i inwestycji dro-
gowych były głównymi tematami spotkania burmi-
strzów i starostów z regionu okołowarszawskiego
z wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim. Spo-
tkania te, organizowane co pół roku, są doskonałą
szansą na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć
w całym województwie mazowieckim, a także na
przeanalizowanie planowanych zmian.

Burmistrz Zdzisław Lis powitał samorządowców zaproszonych na spotkanie z wojewodą
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Lokalne podtopienia
Od 2009 r. obserwujemy stały wzrost poziomu wód gruntowych w całej Polsce.
Po wiosennych i jesiennych powodziach oraz styczniowych roztopach ziemia
jest tak nasiąknięta, że z trudnością wchłania wodę z opadów atmosferycznych.
Praktycznie po każdym deszczu i odwilży występują lokalne podtopienia, głów-
nie związane z występowaniem wód podskórnych.

Walczymy z podtopieniami
Takie sytuacje zanotowaliśmy w Pia-
secznie zarówno w połowie stycznia,
jak i w pierwszym weekendzie lutego.
Wprowadzony był nawet stan pogoto-
wia przeciwpowodziowego. Odwilż
oraz deszcz spowodowały lokalne pod-
topienia szczególnie w Zalesiu Górnym,
Żabieńcu, Chylicach, Bobrowcu i Bą-
kówce. Mieszkańcom w walce z wodą
zalewającą posesje pomagało Gminne
Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Tylko 15 stycznia służby gminne wyda-
ły ponad 2,5 tys. worków oraz dostar-
czyły do zagrożonych miejsc ponad
150 ton piasku. W akcji uczestniczyło
kilka zastępów straży pożarnej, pra-
cownicy Urzędu Miasta oraz służby
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji. Stan wody w Jeziorce wynosił

wtedy 3,61 m, czyli o 31 cm przekra-
czał stan alarmowy. 

Groźne wody podskórne
Trudna sytuacja wystąpiła w Zalesiu
Górnym, gdzie u zbiegu ulic Jesionowej
i Wieczornego Zaułka nastąpiło spiętrze-
nie wody opadowej spływającej z oko-
licznych ulic i lasu. Pobliskie posesje za-
bezpieczone zostały workami z piaskiem,
ustawiono także działające non stop sta-
nowisko pompowania wody o wydajno-
ści 200 m. sześć. /godz. Podtopienia wy-
stąpiły też w Piasecznie przy ul. 17 Stycz-
nia oraz w Chylicach przy ul. Łamanej
i Nadrzecznej. 
Niestety sytuacja hydrologiczna na tere-
nie całej Polski jest bardzo niekorzystna.
Od 2009 r. obserwujemy stale rosnący
poziom wód gruntowych. Obecnie zie-

mia jest tak nasiąknięta wodą, że nie ab-
sorbuje jej nawet przy małych opadach
deszczu. Każda niekorzystna zmiana po-
gody powoduje zagrożenie lokalnymi
podtopieniami. 

Co robić w sytuacji zagrożenia
Jeśli woda zalewa dobytek i stanowi za-
grożenie dla życia lub mienia, należy
skierować zgłoszenie do Państwowej
Straży Pożarnej pod numer alarmowy
998. Państwowa Straż Pożarna ocenia
skalę zagrożenia i dokonuje dalszych
dyspozycji, informując Ochotnicze Stra-
że Pożarne. Jeśli sytuacja wymaga do-
datkowego wsparcia, informowane jest
o tym Gminne Centrum Zarządzania
Kryzysowego, które może podjąć dalsze
działania, np. skierować do pomocy do-
datkowych ludzi czy ciężki sprzęt - ko-
parki, spycharki, wywrotki z piachem.
Koordynacją działań zajmuje się inspek-
tor Tadeusz Tomczyk oraz Naczelnik
Wydziału Utrzymania Terenów Publicz-
nych Grzegorz Chrabałowski. 

SMS-y alarmowe
Biuro Promocji i Informacji Gminy wpro-
wadziło system SMS-owego powiadamia-
nia o alarmach i zagrożeniach. Rejestrując
się przez telefon komórkowy lub przez
ankietę na stronie internetowej urzędu,
zgłasza się akces do otrzymywania sto-
sownych komunikatów w formie wiado-
mości SMS. Tą drogą przesyłane będą in-
formacje o gwałtownych burzach, zagro-
żeniu powodziowym czy innych zagraża-
jących życiu i mieniu sytuacjach. 

Działania długofalowe
- W dziedzinie odwodnienia gminy ma-
my bardzo duże zaległości i zaniedbania
- powiedział na poniedziałkowym spo-

tkaniu Gminnego Centrum Zarządzania
Kryzysowego burmistrz Zdzisław Lis. -
Nie chcę jednak rozstrzygać, czy jest to
wina niektórych mieszkańców, którzy
nie dbają o drożność przepustów pod
wjazdami na posesje, a nawet zasypują
rowy lub przerywają dreny, czy też wina
poprzednich władz. Na pewno jest to
priorytetowy temat, którym musimy się
jak najszybciej zająć. 
Dlatego burmistrz wydał dyspozycję do
przygotowania koncepcji odwodnienio-
wej dla całej gminy. Aby ją stworzyć,
w pierwszej kolejności należy dokonać
dokładnej inwentaryzacji urządzeń me-
lioracyjnych: kanałów, rowów, drenów,
przepustów, studzienek, zbiorników.
Gorzką prawdą jest, że przez lata wiele
z tych elementów uległo uszkodzeniu,
część została przykryta i zasypana
w różnych okolicznościach, a śladu ich
istnienia próżno szukać na mapach me-
lioracyjnych. Dlatego na nowo przygo-
tować trzeba szczegółową dokumenta-
cję techniczną i zaplanować etapowy
rozwój całej infrastruktury odwodnie-
niowej. Burmistrz zobowiązał Naczelni-
ka Wydziału Dróg i Transportu Publicz-

nego Włodzimierza Rasińskiego do
stworzenia dwóch podzespołów, z któ-
rych jeden będzie się zajmował bieżący-
mi remontami i naprawami, tam gdzie
pozwalają na to uregulowania prawne,
sprawy techniczne i środki budżetowe,
a drugi będzie przygotowywał koncep-
cje odwodnieniowe na szerszą skalę. 

Koordynator powiatowy
Na spotkaniu przedstawicieli samorzą-
dów powiatu piaseczyńskiego, które od-
było się 13 stycznia w Starostwie Powia-
towym, padł pomysł powołania powia-
towego koordynatora ds. usuwania
skutków powodzi i rozlewisk. Ze wzglę-
du na to, że woda nie zna granic,
a większość cieków wodnych przepływa
przez kilka gmin, potrzebna jest koordy-
nacja działań związanych z inwestycjami
i remontami dokonywanymi na odcin-
kach w poszczególnych gminach. Prace
przy regulowaniu czy pogłębianiu rzek
i kanałów wymagają koncepcji od źródła
do ujścia oraz takiej kolejności działań,
aby remont na jednym odcinku nie za-
grażał innym obszarom. 

red.

Jedna z podtopionych posesji w Zalesiu Górnym

Mobilna pompa PWiK Piaseczno o wydajności 200 m. sześć./h
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o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Piaseczna oraz o przystąpieniu do
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. Nr
80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską w Piasecznie uchwały Nr 43/IV/2011 z dnia
26.01.2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Piaseczna 
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam o przystąpieniu do opraco-
wania prognozy oddziaływania na środowiskowo projektu
powyższego planu miejscowego. 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w pokoju przy sali konferencyjnej (półpiętro) w Urzędzie
Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie, przy ul. Kościuszki 5. 
Przedmiotem zmiany planu jest zmiana ustaleń odnośnie
geometrii dachów, wskaźnika powierzchni biologicznie czyn-
nej oraz wskaźnika miejsc postojowych dla działek ozn. nr
ew. 52/1 i 52/2 z obrębu 19 położonych przy ul. Chylicz-
kowskiej 17 (teren istniejącego liceum). 
Wnioski do w/w projektu planu i do prognozy oddziaływa-

nia na środowiskowo można składać w terminie 21 dni od
daty opublikowania niniejszego ogłoszenia. 
Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego mogą być składane: 
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno; 
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Ko-
ściuszki 5, 05-500 Piaseczno; 
Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mo-
gą być składane: 
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno przy ul. Kościuszki 5; 
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Ko-
ściuszki 5, 05-500 Piaseczno; 
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5; 
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
e-mail: kubiak@piaseczno.eu. 
Wniosek należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,
z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz
oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. 

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

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

UiA.WK.0621/ZP/9/11 O G Ł O S Z E N I E

Wydawca: 
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Adres: 
05-500 Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5 pok. 96
tel. 22 70 17 651,
gazeta@piaseczno.eu

Za treść listów i ogłoszeń redakcja nie
odpowiada. Redakcja zastrzega sobie
prawo do skracania niezamówionych
materiałów.
Druk: 
ODDI Poland Sp. z o.o.

Skład: Galia Reklama Poligrafia
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Narciarska Trasa Biegowa
w Zalesiu Górnym
Towarzystwo Narciarskie „Biegówki” uruchomiło nową, profesjonalnie przygo-
towaną trasę dla narciarzy biegowych w Zalesiu Górnym. Jest to pierwsza tra-
sa zrealizowana w ramach projektu „Stwórzmy razem 1000 tras”.

Trasa prowadząca z Zalesia Górnego
do Żabieńca została przygotowana
i oznakowana tak, by wszyscy miłośnicy
biegówek mogli bez trudu z niej korzy-
stać. Od grudnia ubiegłego roku chętni
w każdy weekend (o ile jest śnieżna po-
goda) mogą korzystać z konsultacji z dy-
plomowanymi instruktorami narciarstwa
biegowego. Instruktorzy będą dyżuro-
wać przy pomniku Harcerzy od 10.00
do 15.00. Lekcja kosztuje 30 zł od oso-
by w grupie liczącej od 4 do 8 osób.
Rozpoczęcie zajęć o pełnych godzinach.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres 
e-mail: biuro@tnbiegowki.pl. 

Potwierdzenia będą wysyłane raz
dziennie o godz. 18.00. Aktualna do-
stępność miejsc będzie publikowana na
www. tnbiegowki. pl. 

Trasa ma 7 km i została poprowa-
dzona przez zróżnicowany teren. Prócz
prostych odcinków są także niewielkie
podbiegi oraz zjazdy. Przygotowywana
będzie w każdy weekend do końca zimy
za pomocą sprzętu YTS Roller/Compac-
tor oraz YTS Lightweight Tracksetter
w zaprzęgu konnym. Dzięki temu śnieg
jest ubijany i wyrównywany oraz zakła-
dane są profesjonalne tory do narciar-
stwa klasycznego. Trasa jest idealna za-
równo dla początkujących, jak i dla za-
awansowanych narciarzy. TN „Biegów-

ki” planuje także stworzyć w Zalesiu
Górnym osobną trasę do stylu dowolne-
go, na której swobodnie będzie można
trenować krok łyżwowy. 

Projekt „Stwórzmy razem 1000
tras” to inicjatywa Towarzystwa Nar-
ciarskiego „Biegówki”, które za cel sta-
wia sobie stworzenie do sezonu
2014/2015 tysiąca profesjonalnie przy-

gotowywanych tras do rekreacyjnego
uprawiania narciarstwa. Akcja skierowa-
na jest do fanów narciarstwa biegowego
w całej Polsce, którzy chcieliby mieć
profesjonalnie przygotowaną trasę bie-
gową w swoim sąsiedztwie. 

Więcej informacji na:
www.tnbiegowki.pl

Kick bokserzy 
u burmistrza
W drodze do Włoch, na kolejne międzynarodowe za-
wody, piaseczyńscy kick bokserzy odwiedzili burmi-
strza Zdzisława Lisa, który docenił naszych mi-
strzów, wręczając im dyplomy i drobne upominki.

Burmistrz podczas spotkania podkreślił nie
tylko wspaniałe wyniki piaseczyńskich mi-
strzów, ale także fakt, że stanowią oni do-
skonały przykład do naśladowania. - Wa-
sza postawa to doskonały wzór dla mło-
dzieży, która w sporcie może odnaleźć
swoją drogę i otrzymać solidne fundamen-
ty wychowawcze - podkreślił burmistrz. 
- Wyróżnieni zawodnicy to prawdzi-
wa elita, nie tylko nasza piaseczyń-
ska, lecz także ogólnopolska i jak po-
kazują wyniki także międzynarodowa
- prezentował swoich podopiecznych
jeden z trenerów, Piotr Siegoczyński. 

Dorota Godzina jako pierwsza Polka
w historii w 2009 roku została mistrzy-
nią Europy w formule semi contact, zdo-
była też jako jedyna zawodniczka na
świecie 6 Pucharów Świata, zaś Mariusz
Niziołek jako pierwszy zawodnik z Pia-
seczna został w 2009 roku, i jest do dziś,
zawodowym mistrzem świata. 
Ponadto za liczne osiągnięcia na arenie
międzynarodowej nagrodzeni zostali
też: Joanna Gutowska, Bartosz Baczyń-
ski oraz Wojciech Ołtarzewski. 

red.

Piaseczyńska elita kickboxingu z wizytą u burmistrza

Wystawa fotografii w Muzeum Regionalnym
„Nasi Sąsiedzi”
„Nasi Sąsiedzi” to tytuł cyklu fotografii Krzysztofa Merskiego z opisami Arkadiu-
sza Szarańca, który do 25 lutego oglądać można w Muzeum Regionalnym.

Nasi sąsiedzi to ptaki, które spotykamy
w naszych ogrodach i podczas spacerów.
Prezentowane fotografie w dużym for-
macie dają możliwość przyjrzenia się pta-
kom z bliska, każdemu piórku, pazurowi,
dziobowi. A po powrocie z wystawy być
może inaczej Państwo spojrzą na miesz-
kańców naszych ogrodów i parków. Ca-
łości dopełniają barwne opisy ich życia
i zwyczajów, których autorem jest Arka-
diusz Szaraniec - zamiłowany obieżykraj,
ptakolub i obserwator dzikiej przyrody. 

Nasi sąsiedzi, czyli sami nie wiecie, co
posiadacie
Nie znamy swoich skrzydlatych sąsia-
dów. Zdjęcia Krzysztofa Merskiego dają
nam wyjątkową możliwość poznania ich
naprawdę z bliska. Wielkie, barwne fo-
togramy ukazują jak na dłoni wszystkie
zalety techniki nowoczesnej fotografii.
Możemy podziwiać to wszystko, co jest
dla nas praktycznie niewidzialne, bo nie-
możliwe do uchwycenia przez ludzkie
oko w ułamku sekundy, kiedy ptaki

pierzchają na nasz widok, oddalając się
na bezpieczny dystans. Na szczęście
obiektyw (i fotograf z refleksem i ser-
cem) potrafi uchwycić tę chwilę i poko-
nać odległość. 
Widzimy więc każde najmniejsze piórko,
nawet błysk w maleńkim jak paciorek
oczku, możemy podziwiać rozmaite
kształty dzióbków i pazurków, albo jakże
precyzyjny i dynamiczny układ lotek
w ogonie i skrzydłach w chwili lotu, na-
głego startu lub akrobatycznego lądowa-
nia. Prawdziwa feeria barw i kształtów,
gra światła, cienia i setek kolorów - to ist-
ne żywe maleńkie rzeźby, małe arcydzieł-
ka natury. Każdy z nich jest inny i wyjąt-
kowy, doskonały w swej formie, w każ-
dym ułamku sekundy inny i oryginalny...
A to przecież najzwyczajniejsze w świe-
cie ptaki, których tak wiele wokół nas! 
Dlaczego ta wystawa jest wyjątkowa
(bo jest)? Jest przecież wielu fotografów
dzikiej przyrody, którzy przemierzają ca-
łą Polskę, najdziksze rezerwaty w pogo-
ni za kolejnymi ujęciami najbardziej pło-
chliwych, pięknych i rzadkich gatunków.
A Krzysztof Merski (który także wędruje
po świecie) od lat z zapałem fotografuje
swoich skrzydlatych sąsiadów - tych,
których gości codziennie przez cały rok

na swoim podwórku, na parapecie, przy
karmniku, ogląda tuż za szybą w trakcie
śniadania. Albo tych, których spotyka
tuż za furtką, podczas spacerów w bli-
skim sąsiedztwie swojego domu. Widać,
że zna i lubi swoich przyjaciół (co wręcz
emanuje ze zdjęć). 
Efektem tej prawdziwej pasji są setki
zdjęć. Na przykład dokładnie 777 ujęć
zimorodka - w każdej sytuacji i pozycji!
Nawet w chwili, gdy „strzela” z kupra.
I porównywalne zestawy indywidual-
nych i zbiorowych portretów innych ga-
tunków - w akcji i podczas spoczynku,
zimą i wiosną, radosnych i rozśpiewa-
nych, smutnych i napuszonych. Ptasia

galeria, która się wciąż rozrasta i pącz-
kuje. Dowód, że Zalesie to wyjątkowa
„mała ojczyzna”. Rarytas dla ornitolo-
ga, ekologa i niekłamana przyjemność
dla oczu każdego człowieka choć trochę
wrażliwego na piękno. 
Miarą sukcesu każdej wystawy jest fre-
kwencja. I przychylne recenzje - te ust-
ne i pisane. Jeśli widzowie tej ekspozycji
zaczną dłużej, z większą uwagą i sym-
patią przypatrywać się swoim skrzydla-
tym sąsiadom - to autorzy „Naszych Są-
siadów” będą mieli najgłębsze poczucie
sensu swojej pracy. 

Arkadiusz SzaraniecCharakterystyczny stukot dzięcioła często usłyszeć można w Lasach Chojnowskich

Sikorka - częsty gość w naszych karmnikach

fot. K. Merski

fot. K. Merski
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o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczna (Zalesie Dolne) oraz o przystąpieniu
do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie 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 uchwały Nr 44/IV/2011 z dnia
26.01.2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Piaseczna (Zalesie Dolne). 
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227), zawiadamiam o przystąpieniu do opra-
cowania prognozy oddziaływania na środowiskowo projektu
powyższego planu miejscowego. 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w pokoju przy sali konferencyjnej (półpiętro) w Urzędzie
Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie, przy ul. Kościuszki 5. 
Przedmiotem zmiany planu jest zmiana ustaleń odnośnie do
zabudowy, ilości kondygnacji, wskaźnika powierzchni biolo-
gicznie czynnej, wycinki drzew i krzewów, ukształtowania
terenu, ilości obiektów budowlanych oraz wskaźnika miejsc
postojowych dla działki ozn. nr ew. 9 z obrębu 63 położonej
przy Al. Kasztanów 12 (teren istniejącej szkoły). 
Wnioski do ww. projektu planu i do prognozy oddziaływania

na środowiskowo można składać w terminie 21 dni od daty
opublikowania niniejszego ogłoszenia. 
Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego mogą być składane: 
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno, ul. Kościuszki5, 05-500 Piaseczno; 
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Ko-
ściuszki 5, 05-500 Piaseczno; 

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mo-
gą być składane: 
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno przy ul. Kościuszki 5; 
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Ko-
ściuszki 5, 05-500 Piaseczno; 
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5; 
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
e-mail: kubiak@piaseczno.eu
Wniosek należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,
z podaniem, imienia, nazwiska lub nazwę jednostki organi-
zacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz
oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. 

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

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno
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Recital Katarzyny Groniec
5 marca zapraszamy na XVI już Piaseczyński Zlot Piosenki Różnej, organizowa-
ny w Centrum Kultury w Piasecznie. Dzień wcześniej ze swoim recitalem wystą-
pi znana m.in. z musicalu „Metro” Katarzyna Groniec.

Piątkowy wieczór dedykowany jest
twórczości Katarzyny Groniec, utalento-
wanej wokalistki i osobowości polskiej
sceny. Kiedy śpiewa, ma się wrażenie,
że cała bez reszty zanurzona jest w śpie-
wanej opowieści. Jej występy to przej-
mujące spektakle, a widzowie od po-
czątku czują realistyczność wszystkich
historii. Towarzyszący artystce muzycy
w idealny sposób dawkują emocje, bu-
dując niepowtarzalny nastrój. W sali
Centrum Kultury usłyszymy autorską
kompilację utworów z różnych płyt ar-
tystki. Na pewno nie zabraknie „Listów
Julii”, ale pojawią się także utwory
z pierwszych albumów. 
Główna rola Anki w pierwszym polskim
musicalu „Metro” przyniosła Katarzynie
Groniec rozgłos i uznanie. Po odejściu z Te-
atru Buffo grała w Ateneum w „Trzy razy
Piaf”, w Romie w „Piotrusiu Panie” i „Co-
henie”, we wrocławskim Capitolu w „Ope-
rze za trzy grosze” i w warszawskiej Polonii
w „Bagdad Cafe”. Artystkę można też było
ujrzeć na szklanym ekranie w Teatrze Tele-
wizji oraz w filmie „Wrota Europy”. W swo-
im dorobku ma klika płyt: „Mężczyźni” - wy-
daną w 2000 r., „Poste restante” (2002),
„Emigrantka” (2004), „Przypadki” (2007),
„Na żywo” (2008) i „Listy Julii” (2009). 

Dzień później, 5 marca, o godz. 11.00
rozpoczną się przesłuchania konkurso-
we piaseczyńskiego zlotu. Grupy z całej
Polski będą walczyć o pierwsze miejsce,
stanowiące zarazem nominację do kra-
kowskiego Studenckiego Festiwalu Pio-
senki. O 19.30 rozpocznie się koncert

laureatów, a tuż po nim będzie można
odpłynąć „W stronę Krainy Łagodno-
ści”, w której wystąpią: zespół „Tu i Te-
raz”, Przemysław Bogusz, Mariusz
„Oziu” Orzechowski, Jan Kondrak oraz
Trio Stanisława Szczycińskiego. 

Centrum Kultury w Piasecznie
ul. Kościuszki 49

tel. 756 76 00 
tel./faks 737 10 52 
www.kulturalni.pl

e-mail: biuro@kulturalni.pl 

Centrum Kultury w Piasecznie LUTY - MARZEC 2011

20 lutego godz. 15.15  
Bajkowa Niedziela 

Teatr „Narwal” - „Magiczny las”
sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49

wstęp 10 złotych - dzieci, 
5 złotych - dorośli

25 lutego godz. 18.30
„Antarktyda” - wernisaż wystawy

fotografii Małgorzaty Fibur 
sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49

wystawę  można oglądać do 11 lutego
wstęp wolny

XVI Piaseczyński 
Zlot Piosenki Różnej

04 marca godz. 20.00
Recital Katarzyny Groniec z zespołem
Sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49

Wstęp 35 złotych 
(bilety w przedsprzedaży) 

i 40 złotych (w dniu koncertu)

05 marca godz. 11.00
Przesłuchania konkursowe, nominacja

do krakowskiego SFP
godz. 19.30 - Koncert Laureatów XVI PZPR
Koncert „W stronę krainy łagodności”

sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49
wstęp wolny

11 marca godz. 10.00, 11.00 
Bajki Muzyczne

„Wiolinka i Basik wędrują przez świat”
sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49

wstęp 6 złotych

11 marca godz. 19.00
ŚWIECZOWISKO

sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49
wstęp wolny

13 marca godz. 15.15 i 16.30
Bajkowa Niedziela

Teatr Kuffer -  „O Słowiku i Cesarzu”
sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49

wstęp 10 złotych - dzieci, 
5 złotych - dorośli

18 marca godz. 19.00 
Koncert Hip Hop

sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49
19 marca godz. 17.30

Koncert Uczniów Ogniska Muzycznego
sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49

wstęp wolny

22 marca godz. 20.00 
Wtorek Jazzowy - GG AMOS z zespołem

sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49
wstęp 10 zł (ulgowy)  i 15 złotych (normalny)

24 marca godz. 09.00 
Konkurs Recytatorski 

„Warszawska Syrenka”
sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49

25 marca godz. 10.30, 11.30, 12.30
Filharmonia Narodowa - Estrada Kameralna
sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49

26 marca godz. 19.00 
PePe Scena

sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49
wstęp wolny

27 marca godz. 15.15 i 16.30
Bajkowa Niedziela 

Teatr „KOP” -  „Koziołek Niematołek”
sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49

wstęp 10 złotych - dzieci, 
5 złotych - dorośli

29 marca godz. 10.00 
Festiwal Piosenki Angielskiej

sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

TERMINARZ IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH  GOSiR  PIASECZNO  MARZEC 2011
6 marca godz. 09.00-16.00 - GOSIR

HALOWY TURNIEJ  PIŁKI NOŻNEJ  KOBIET O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY P-NO

12 marca godz. 10.00-15.00 - GOSIR
XIII GRAND PRIX PIASECZNA W TENISIE STOŁOWYM 7. TURNIEJ AMATORÓW

19 marca godz. 10.00-13.00 - GOSIR
SEMINARIUM SZKOLENIOWE: „NOWOCZESNE METODY TRENINGOWE W PIŁCE NOŻNEJ”

20 marca godz. 09.00-14.00 - GOSIR
III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SIATKÓWKI DZIEWCZĄT O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

27 marca godz. 09.00-16.00 - GOSIR
PIASECZYŃSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ DZIECI - FINAŁ 


