
W ramach programu duchowego
przygotowania odbędzie się w piątek
29 kwietnia pokaz filmu „Papież Po-
lak” w reżyserii Aliny Czerniakow-
skiej. Rozpoczęcie pokazu zaplano-
wano na godz. 10.30 w Domu Kultu-
ry przy ul. Kościuszki 49. W niedzielę
1 maja Telewizja Polska będzie trans-
mitować Mszę Świętą Beatyfikacyjną
Jana Pawła II, której rozpoczęcie
ogłoszono na godz. 10.00. 

Kulminacją programu dziękczynie-
nia za dar beatyfikacji Papieża Polaka
będzie niedzielny koncert zespołu

ARKA NOEGO na odrestaurowanym
rynku miejskim. Ten lubiany dziecięcy
zespół śpiewa piosenki religijne, mó-
wiące w niezwykle prosty i przyjazny
sposób o rzeczach najważniejszych
dla człowieka, rodziny, dla „małych
i dużych”. W niedzielę 8 maja w pa-
rafii św. Anny w Piasecznie odbędzie
się również uroczysta Msza Święta
Dziękczynna za beatyfikację Jana
Pawła II, a po niej koncert Piaseczyń-
skiej Orkiestry Dętej. 

Serdecznie zapraszamy! 
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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
Sprawozdanie z sesji   ● s. 2

Wiosenne porządki ● s. 3

Miesiąc Pamięci Narodowej

w Piasecznie            ● s. 8

Zbiórka elektrośmieci   ● s. 6

Wykaz telefonów 
urzędowych ● s. 5

Remont ul. Nadarzyńskiej● s. 3

Kajakarze posprzątali 
Jeziorkę                      ● s. 6

Z wizytą w Huanggang ● s. 4

Sesja Rady Miejskiej 
odbędzie się 

25 maja 2011 r.
o godz. 13.00

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

1 4 2 9 - 2 0 1 1

Bieg Natury 2011      ● s. 7

Piaseczyńska Mila 
Konstytucyjna po raz 11.● s. 8

Wdzięczni 
za beatyfikację

Koncert w Piasecznie 8 maja,
pl. Piłsudskiego 

Zapraszamy mieszkańców do udziału w progra-
mie duchowego przygotowania i dziękczynienia
za dar beatyfikacji Jana Pawła II.

Zespół ARKA NOEGO powstał
w 1999 r., gdy z okazji pielgrzymki
Ojca Świętego Jana Pawła II na za-
mówienie TVP1 powstał teledysk do
piosenki „Tato”. Utwór stał się wiel-
kim przebojem, a twórcy programu
„Ziarno” zasugerowali nagranie ko-
lejnych. Nastąpiło olbrzymie zainte-
resowanie piosenkami i teledyskami,
które były emitowane co tydzień
w programie. Wkrótce powstała
pierwsza płyta „A Gu Gu”. 

ARKĘ NOEGO prowadzi Robert
Friedrich — gitarzysta, kompozytor
i autor (KNŻ, 2Tm2,3, dawniej Acid
Drinkers, Turbo). W zespole gra
8 muzyków (Arka gra tylko na ży-
wo) oraz 12 do 15 dzieci — głównie
dzieci członków zespołu 2Tm2,3
i ich przyjaciele. Młodzi wykonawcy
śpiewają naturalnie i spontanicznie
— nie mają specjalnie szkolonych
i ustawianych głosów, nie odbywa-
ją regularnych prób.

fot. www.arkanoego.pl



Punkt informacji podatkowej 
w kancelarii Urzędu Miasta do 27 kwietnia
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Urząd Miasta nawiązał
współpracę z Urzędem Skarbowym w Piasecznie. W kancelarii Urzędu Miasta od
1 marca uruchomiony został punkt informacji podatkowej obsługiwany przez
pracownika Urzędu Skarbowego.

W poniedziałki w godzinach 10.00-18.00 oraz we wtorki i środy w godzinach 8.00-16.00 oprócz informacji
podatkowej w magistracie złożyć można PIT oraz NIP-3.

Zeznania podatkowe składać można również w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie, zlokalizowanym przy 
ul. Czajewicza 2/4, w pon. w godz. 8.00-18.00 oraz 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: 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.

Można również dokonywać rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przez Internet.
Szczegóły na stronie Urzędu Skarbowego w Piasecznie.
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Sprawozdanie z 6. sesji Rady Miejskiej
w Piasecznie 23 marca 2011 r.
Po przyjęciu protokołu z 5. sesji sprawozdanie z działalności za okres
między sesjami złożyli przewodniczący Rady oraz burmistrz. Następnie
radni składali wnioski i interpelacje. Rada została także poinformowana 
o bieżącej sytuacji finansowej gminy.
Zmienione zostały uchwały: 
- w sprawie zmiany uchwały Rady Miej-
skiej w Piasecznie Nr 55/V/2011 z dnia
24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Piaseczno na lata 2011-2023, 
- w sprawie zmiany Uchwały Nr
542/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Pia-
secznie z dnia 22 czerwca 2004 r. w spra-
wie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gmi-
nnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piasecznie z późniejszymi zmianami.

Uchylone zostały uchwały: 
- nr 1589/LIII/2010 Rady Miejskiej
w Piasecznie z dnia 10 listopada
2010r. w sprawie wyrażenia zgody na
pokrycie odszkodowania za grunt wy-
dzielony pod drogę gminną nierucho-
mością stanowiącą własność gminy, 
- nr 1478/L/2010 Rady Miejskiej
w Piasecznie z dnia 25 sierpnia 2010r.
w sprawie nałożenia dodatkowych za-
dań na Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Piasecznie. 

Radni wyrazili zgodę na: 
- wynajem lokalu użytkowego o po-
wierzchni 26,25 mkw. położonego przy
ul. Sielskiej 12 w Siedliskach na okres 7 lat, 
- nieodpłatne nabycie przez gminę

Piaseczno udziału 0,5 części w działce
o powierzchni 265 mkw., położonej
w Jastrzębiu, przeznaczonej w części
pod usługi nieuciążliwe, w części pod
tereny zieleni — wydzielonej pod in-
frastrukturę techniczną (pompownię). 

Jako drogi gminne zaliczone zostały: 
- istniejące i projektowane drogi pu-
bliczne: ulice lokalne i dojazdowe we
wsiach Łbiska i Pęchery-Łbiska, 
- projektowana ulica dojazdowa we
wsi Wola Gołkowska, 
- istniejące i projektowane drogi pu-
bliczne: ulice lokalne i dojazdowe we
wsiach Antoninów i Mieszkowo, 
- projektowane drogi publiczne — ulica
lokalna i ulice dojazdowe w Julianowie. 

Nadano nazwy ulicom: 
- Batalionu Zośka w Chojnowie — uli-
cy wewnętrznej, prywatnej, odcho-
dzącej w kierunku południowym od
ul. Partyzantów, 
- Victorii w Józefosławiu — ulicy we-
wnętrznej, prywatnej, odchodzącej
w kierunku południowo-zachodnim
od ul. Działkowej. 

Ponadto Rada zdecydowała o:
- wyodrębnieniu funduszu sołeckiego
w budżecie gminy w roku 2012, 

- ustaleniu ryczałtu w wysokości 
100 zł dla każdego członka Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za jedno posiedzenie
komisji, ograniczając liczbę płatnych
posiedzeń do dwóch w miesiącu, bez
względu na łączną ich liczbę, 
- zmianie składu Rady Społecznej Sa-
modzielnego Zespołu Publicznych Za-
kładów Lecznictwa Otwartego w Pia-
secznie — radni odwołali z funkcji
przewodniczącego pana Józefa Za-
lewskiego, w jego miejsce powołany
został pan Zdzisław Lis, 
- oddaleniu skargi pani Teresy Biniek na
zaniechanie Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno polegające na nierozpatrze-
niu wniosku w sprawie odprowadzania
wód opadowych i roztopowych z pose-
sji przy ul. Tulipanów 1 (Frezji) do ka-
nalizacji deszczowej.

Rada stwierdziła wygaśnięcie man-
datu radnej Rady Miejskiej w Piasecz-
nie pani Honoraty Kalicińskiej w związ-
ku ze zrzeczeniem się mandatu. 

Uchwalony został miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
części wsi Grochowa. 

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Piasecznie

Na podstawie art. 182 i art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 podaje się do wiadomości
publicznej zmianę w składzie Rady Miejskiej w Piasecznie: 
1. Uchwałą Nr 22/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rada Miejska w Piasecznie stwierdziła wygaśnięcie mandatu
radnego Pana Daniela Stanisława Putkiewicza w okręgu wyborczym nr 2, wybranego z listy nr 4 KW Platforma Oby-
watelska RP. 
2. Uchwałą Nr 40/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. Rada Miejska w Piasecznie stwierdziła wstąpienie w miejsce
radnego Pana Daniela Stanisława Putkiewicza kandydata z tej samej listy Pana Michała Rosy, który w wyborach uzy-
skał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłanka, o któ-
rej mowa w art. 7 ust. 2 powołanej ustawy. 
Obwieszczenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na terenie okręgu wyborczego nr 2,
utworzonego dla wyboru Rady Miejskiej w Piasecznie. 

Komisarz Wyborczy w Warszawie
/-/ Dorota Tyrała

Działka na sprzedaż
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ogłosił II przetarg pisemny nieogra-
niczony na sprzedaż nieruchomości
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 kwalifiku-
jące się do rozbiórki. Teren zaniedba-
ny, w części od strony ulicy część fun-
damentów po rozebranym budynku.
Wjazd na teren nieruchomości bezpo-
średnio z ul. Warszawskiej. 
Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego dla te-
go rejonu miasta Piaseczno przedmio-
towa nieruchomość gruntowa znaj-
duje się w obszarze urbanistycznym

przeznaczonym pod mieszkalnictwo
wielorodzinne z usługami nieuciążli-
wymi. 
Część jawna przetargu odbędzie się
w dniu 13 maja 2011 r. o godz.
10.00 w sali konferencyjnej budyn-
ku Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no przy ul. Kościuszki 5. 
Pisemne oferty można składać w kan-
celarii Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no w terminie do dnia 9 maja 2011 r.
(włącznie) w zamkniętych kopertach. 

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

o powierzchni od 20 do 40 mkw. 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

SPRAWOZDANIE Z PRACY
BURMISTRZA
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz
przedstawia radnym sprawozdanie z pracy po-
między sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy za-
rys najważniejszych spraw i problemów, którymi
burmistrz i kierownictwo zajmowali się od 24 lu-
tego do 23 marca 2011 r.
Burmistrz zatwierdził przetargi na: 
• Bieżące utrzymanie dróg gminnych
w 2011 r. Wykonawca: Budownictwo
Drogowe „Jarpol” SA z Warszawy. 
• Przewóz osób na zawody sportowe
na terenie Polski. Wykonawca: Przed-
siębiorstwo Usługowe „Trans-Sport”
Piotr Rudnicki z Piaseczna. 

Burmistrz ogłosił przetargi na: 
• Udrożnienie rowu w ciągu ulicy
Fiołków i Sinych Mgieł w Zalesiu Gór-
nym. 
• Odbiór wraz z załadunkiem, transpor-
tem i unieszkodliwieniem płyt azbesto-
wo-cementowych z terenu gminy Pia-
seczno z obiektów należących do osób
fizycznych i nieprzeznaczonych do pro-
wadzenia działalności gospodarczej. 
• Remonty dróg. 

W tym okresie burmistrz zajmował
się bieżącymi sprawami, m.in. od-
były się następujące spotkania i wy-
darzenia z udziałem burmistrza: 
24 lutego — wizyta urodzinowa
u 105-latka pana Stanisława Krawca,
mieszkańca Zalesia Dolnego; 
1 marca — spotkanie z przedstawi-
cielem Rady Rodziców Szkoły Podsta-
wowej w Zalesiu Górnym panem
Wojciechem Moczulakiem na temat
budowy nowej szkoły; 
2 marca
• udział w Konwencie Burmistrzów
w Starostwie Powiatowym w Piasecznie; 
• spotkanie z sołtys Wólki Kozodaw-
skiej panią Joanną Morawską doty-
czące projektu RODZINA 3+; 
• spotkanie ze Starostą i Stowarzy-
szeniem SKIBI na temat budowy 
ul. Julianowskiej; 
• udział w spotkaniu Rady Sportu; 
3 marca — udział w spotkaniu Mło-
dzieżowej Rady; 
4 marca
• udział w zebraniu Stowarzyszenia
Zlewni Rzeki Jeziorki — wybranie no-
wego zarządu i członków; 
• udział w otwarciu wystawy obra-
zów Leona Wyczółkowskiego w Mu-
zeum Regionalnym w Piasecznie; 
8 marca — udział w obchodach Dnia
Kobiet w Centrum Kultury zorganizo-
wanych przez Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Piasecznie; 
9 marca — spotkanie z p. o. dyrekto-

ra nowego szpitala w Piasecznie panią
Ewą Maleszyk oraz członkiem zarzą-
du panem Markiem Kołodziejskim; 
10 marca
• spotkanie z prezesem spółki PWiK
panem Arturem Woźniakowskim do-
tyczące sieci wodno-kanalizacyjnej; 
• udział w obchodach Dnia Kobiet
w Centrum Kultury zorganizowanych
przez Związek Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych; 
11 marca — spotkanie z dyrektorami
placówek oświatowych; 
15 marca — spotkanie z panią Kry-
styną Łęcką, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 przy ul. Świętojańskiej
w Piasecznie; 
16 marca
• spotkanie z dziekanem Zbigniewem
Pruchnickim i proboszczem Dariu-
szem Gassem, a także dyrektor Cen-
trum Kultury Ewą Dudek w sprawie
omówienia obchodów związanych
z beatyfikacją papieża Jana Pawła II; 
• spotkanie z sołtys Zalesia Górnego
Ewą Stroińską oraz przedstawicielami
Nadleśnictwa Chojnów; 
• spotkanie z trenerami i rodzicami
związanymi z Klubem Sportowym
Piaseczno; 
17 marca — spotkanie z młodzieżą
gimnazjalną prowadzącą projekty
pod nazwą „Akcja Reakcja”; 
18 marca — spotkanie ze Stowarzy-
szeniem Bezpieczne Piaseczno oraz
prezesem Społem panią Anną Płocicą; 
21 marca — udział w zebraniu Rady
Nadzorczej PUK SITA oraz w Zgro-
madzeniu Wspólników PUK SITA; 
22 marca — spotkanie ze Związkami
Zawodowymi Nauczycielstwa Polskiego. 

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

Burmistrz przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek po uprzed-

nim umówieniu spotkania.
Tel.: 22 701 75 88. 
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Nocna pomoc lekarska przeniesiona 
na ulicę Czajewicza

W związku z nowelizacją „Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych” zmieniły się zasady

funkcjonowania nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Od 1 marca 2011 roku nocna pomoc lekarska dla mieszkańców całego
powiatu piaseczyńskiego świadczona jest w Centrum Zdrowia przy 
ul. Czajewicza 5/7, w godzinach 18.00-8.00 przez firmę FALCK.

Telefon kontaktowy do przychodni: 22 536 97 76.
Lokalizacja nocnej pomocy lekarskiej może ulec zmianie.

Zamknięcie ul. Nadarzyńskiej
5 kwietnia 2011 r. ruszyłą przebudowa ul. Nadarzyńskiej
na odcinku od ul. Kościuszki do al. Wojska Polskiego wraz
z przebudową odcinka al. Wojska Polskiego i budową ron-
da na skrzyżowaniu ulic Nadarzyńskiej i Wojska Polskiego.

W związku z budową ul. Nada-
rzyńskiej informujemy, że w dniu 
5 kwietnia 2011 r. został zamknięty
odcinek ul. Nadarzyńskiej od ul. Ko-
ściuszki do ul. Czajewicza. Wyjazd
z ul. Czajewicza jest możliwy tylko
w kierunku ul. Wojska Polskiego. 

Realizacja powyższej budowy
przewidywana jest w dwóch etapach. 
- etap I obejmuje budowę odcinka
ul. Nadarzyńskiej od ul. Czajewicza do
ul. Kościuszki przy wyłączeniu ruchu.
Zakończenie budowy pierwszego eta-
pu planowane jest na koniec maja. 

- etap II zostanie rozpoczęty po od-
daniu robót pierwszego etapu i obej-
mie przebudowę ul. Nadarzyńskiej na
odcinku od ul. Czajewicza do ul. Woj-
ska Polskiego wraz z odcinkiem ul.
Wojska Polskiego i budową ronda
z sygnalizacją świetlną. Szczegóły re-
alizacyjne zostaną określone w póź-
niejszym terminie po zatwierdzeniu
przez Urząd Marszałkowski II części
projektu organizacji ruchu. 

Całość prac budowlanych powin-
na zakończyć się do września 2011 r. 

red.

Wiosenne porządki
Służby gminne ofensywnie przystąpiły do sprzątania terenów publicznych,
radni z kolei pracują nad nowym regulaminem czystości w gminie.  Pozimo-
wy krajobraz ze śmieciami zalegającymi na chodnikach i przy ogrodzeniach
ma szybko zniknąć, ustępując miejsca czystemu i zadbanemu miastu. 

Aby tego dokonać, uruchomione
zostały wszystkie gminne siły: pra-
cownicy Wydziału Utrzymania Tere-
nów Publicznych, Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych SITA i strażnicy
miejscy. Dodatkowo przy sprzątaniu
miasta pracują osoby odrabiające wy-
roki sądowe oraz podopieczni Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. 

Kontrole Straży Miejskiej
Akcja przebiega wielotorowo.

Sprzątane są podwórka przy 36 pose-
sjach i budynkach komunalnych, skąd
wywozi się gruz, złom i inne odpady.
Likwidowane są nielegalne wysypiska,
a strażnicy miejscy mają za zadanie
przeprowadzać wzmożone kontrole
posesji pod względem porządku i czy-
stości. Właściciele działek z zalegają-
cymi zwałami śmieci, zarośniętymi
i zaniedbanymi, mogą spodziewać się
pisemnych wezwań do uprzątnięcia
terenu. Kontrole dotyczyć mogą też
posiadania umów na odbiór odpadów
komunalnych. Strażnicy zostali uczu-
leni, aby w przypadku przyłapania na
gorącym uczynku osób wieszających
banery czy plakaty w miejscach nie-
dozwolonych, stosownie je ukarać.
Ma zostać również uruchomiona pro-
cedura usuwania wraków aut z par-
kingów. Gmina konsekwentnie zgła-
szać będzie stosownym instytucjom
odpowiedzialnym za daną kategorię
drogi miejsca, których uprzątnięcie le-
ży w ich gestii. 

Pozimowe sprzątanie
Prowadzone jest także przez

PUK SITA doczyszczanie pozimowe
chodników i ulic w ramach zawar-
tej z gminą umowy. Na terenach
nie objętych porozumieniem piasek
i brud z chodników i krawężników
usuwa wynajęta przez Wydział UTP
zamiatarka Citymaster 1200. Pracu-
jąc na trzy zmiany, praktycznie całą
dobę, jest w stanie w ciągu dwóch
dni wysprzątać na sucho i na mokro
kilkanaście kilometrów chodnika.
Oczyszczony został już teren części
Józefosławia, a także okolice ulic Że-
romskiego, Staszica, Wojska Polskie-
go, Dworcowej i Sienkiewicza. Za-

miatarka w najbliższym czasie skie-
rowana zostanie do Zalesia Dolnego
i Zalesia Górnego. 

Zbiórka elektrośmieci
W ramach zakrojonej na szeroką

skalę akcji od 2 kwietnia ruszył ob-
jazdowy punkt zbiórki elektrośmieci.
Mieszkańcy naszej gminy mają moż-
liwość bezpłatnie oddać zepsute ra-
dia, pralki, komputery czy lampy
w wyznaczonych punktach lokowa-
nych co sobotę w innym sołectwie.
Najbliższa okazja do pozbycia się te-
go typu odpadów nadarzy się 30
kwietnia w Chojnowie. Punkt zlokali-
zowany będzie przed świetlicą Straży
Pożarnej. Sprzęty będzie można od-
dawać w godzinach od 9.00 do
15.00. Na bieżąco można również
przywozić elektrośmieci bezpośred-
nio do siedziby PUK SITA przy 
ul. Technicznej 6. 

Stowarzyszenie EKON
W porozumieniu z gminą Piasecz-

no na obszarze Zalesia Dolnego i osie-
dla Orężna działa Stowarzyszenie
„Niepełnosprawni dla Środowiska
EKON”, które bezpłatnie odbiera z po-
sesji posegregowane odpady zgodnie
z przyjętym harmonogramem. Każdy

przystępujący do akcji EKON-u właści-
ciel gospodarstwa domowego otrzy-
muje elementarz segregacji oraz poje-
dynczy zestaw worków. Po ich wyko-
rzystaniu należy samemu dokupić ko-
lejne worki. Akcją być może uda się
objąć kolejne tereny. 

Dzień Ziemi — Piknik Rodzinny
Kulminacją wiosennej akcji sprzą-

tania będzie organizowany 29 maja
w Parku Miejskim w Piasecznie Dzień
Ziemi — Piknik Rodzinny, finansowa-
ny przez gminę oraz Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Piasecz-
nie. W programie imprezy znalazły się
wycieczki po miejskiej oczyszczalni,
program edukacyjny Piaseczyńskiej
Fundacji Ekologicznej oraz warsztaty
ekologiczne prowadzone przez Fun-
dację Eco Choice. W parku rozstawio-
ne będą różnorodne kramy i stoiska,
prowadzona będzie zbiórka odpadów
wtórnych, a także gry i konkursy dla
najmłodszych. Stowarzyszenie „Kon-
dycja” zadba o ruch i dobrą zabawę,
organizując biegi dla wszystkich chęt-
nych, niezależnie od wieku i sprawno-
ści. Atrakcją wieczoru będą pokazy
chińskiego teatru z zaprzyjaźnionego
miasta Huanggang oraz koncert ze-
społu Brathanki. 

fot. Ł. Wyleziński

Zamiatarka potrafi w godzinę sprzątnąć 5 km chodnika

Kajakarze posprzątali Jeziorkę
Stowarzyszenie Kajakowe WAŻKA przy współpracy z gminą Piaseczno zor-
ganizowało spływ kajakowy Jeziorką, podczas którego uczestnicy zbierali
śmieci znajdujące się w korycie rzeki.

W dniu 16 kwietnia (sobota)
członkowie WAŻKI wsiedli do kaja-
ków około godziny 10.00 przy moście
przy ul. Pułku IV Ułanów, a około go-
dziny 17. wysiedli z nich na moście
przy ul. Dworskiej w Chyliczkach. Do
pokonania mieli tylko około 10 km, ale
tym razem nie o samo pływanie cho-
dziło! Uzbrojeni w rękawiczki i worki
kajakarze zabierali ze sobą napotkane
w nurcie śmieci, które od lat szpeciły
rzekę. Wywóz zebranych śmieci zreali-
zowały władze gminy Piaseczno. 

To pierwsza z kilku zaplanowa-
nych na ten rok akcji sprzątania rze-
ki. Jej celem jest uprzątnięcie rzeki
przy jednoczesnym zachowaniu na-
turalnych przeszkód, takich jak zwa-
lone pnie drzew, które czynią Jezior-
kę atrakcyjną dla kajakarzy. Docelo-
wo kolejne etapy sprzątania Jeziorki
odbędą się również na innych odcin-
kach rzeki. 

Do udziału w kolejnych edycjach
sprzątania Jeziorki zapraszamy również

mieszkańców okolic Jeziorki. O kolej-
nych edycjach postaramy się poinfor-
mować z odpowiednim wyprzedze-
niem, aby wszyscy chętni miłośnicy Je-
ziorki mogli do nas dołączyć. 

Stowarzyszenie Kajakowe WAŻKA
Piotr Olesiński

Członek Zarządu ds. Promocji
tel. 504 167 103

Pierwsza akcja sprzątania Jeziorki przez kajakarzy
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Silny partner gospodarczy
Współpraca z chińską gminą Huanggang

Historia i kultura sięgająca dwóch tysięcy lat, wysoki poziom oświaty i na-
uczania, a przede wszystkim wysokorozwinięta produkcja przemysłowa to
główne atuty, leżącego w dolinie rzeki Jangcy, 7,5-milionowego partner-
skiego miasta Huanggang.

Władze chińskiego miasta zaprosi-
ły w ostatnim tygodniu marca delega-
cję z Piaseczna, aby nowi przedstawi-
ciele samorządu poznać mogli ich do-
konania oraz rozważyć możliwości
i płaszczyzny dalszej współpracy. Wi-
zycie nadana została wysoka ranga
dyplomatyczna, a program pobytu
obejmował zwiedzanie największych
zakładów produkcyjnych, zaplecza
oświatowego oraz ważnych miejsc hi-
storycznych. 

Członkowie sześcioosobowej de-
legacji z Piaseczna, w składzie któ-
rej oprócz burmistrza i kierownika
biura promocji znalazło się czterech
przedstawicieli Rady Miejskiej, par-
tycypowali w kosztach podróży,
pobyt na miejscu sfinansowała zaś
strona chińska. Delegacja zobaczyła
m.in. największe w Chinach zakłady
przemysłu mleczarskiego, zakłady tek-
stylne, produkcję części samochodo-
wych i maszyn, centrum recyklingu,
a nawet plantację herbaty. Możli-
wości produkcji oraz inwestowania
w tym przemysłowym regionie są
praktycznie nieograniczone. Chiń-
scy włodarze gwarantują, że każdy
potencjalny partner lub kontrahent
z Piaseczna może liczyć na specjalne
względy i ułatwienia, jeśli chciałby
nawiązać kontakt biznesowy w ich
mieście.

Strona chińska zainteresowana
jest również wymianą edukacyjną,
a pochwalić może się uczniami, którzy
zdobywają najwyższe laury w ogól-
noświatowych olimpiadach wiedzy,
zwłaszcza z przedmiotów ścisłych.
Przedstawiciele Piaseczna mieli okazję
odwiedzić dwie szkoły, w tym jedną
prywatną, których rozmach i organi-
zacja robią duże wrażenie. 

Huanggang to miasto o bogatej
historii sięgającej epoki sprzed naszej
ery. Jest miejscem narodzin i twórczo-
ści wielu historycznych postaci. W mie-
ście znajduje się m. in. muzeum jedne-
go z najsłynniejszych poetów i kaligra-
fów Li Baia, a w pobliskiej okolicy funk-
cjonuje klasztor buddyjski, którego hi-
storia liczy ponad 1500 lat.

Nasi partnerzy mogą się poszczy-
cić również jednym z najsłynniejszych
teatrów w Chinach — Operą Huang-
mei. Jej młodzi adepci już niedługo,
bo podczas majowego Pikniku Ro-
dzinnego, zaprezentują swój bogaty

i kolorowy program w Piasecznie.
W czerwcu z kolei przyjedzie do Pia-
seczna kilkuosobowa delegacja przed-
stawicieli oświaty z Huanggang. Chiń-
scy dyrektorzy szkół i przedszkoli będą
chcieli poznać metody wychowania
i warunki szkolenia w naszych placów-
kach oświatowych. 

Przedsiębiorców zainteresowanych
kontaktami handlowymi oraz moż-
liwościami współpracy z Chińskim
miastem prosimy o kontakt mailo-
wy: info@piaseczno.eu. 

Z wizytą w zakładach produkujacych jedwabną pościel

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

Outside and Inside
W dniach 17-22 marca 2011 roku czworo nauczy-
cieli z Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie
wzięło udział w spotkaniu z nauczycielami ze
szkół partnerskich programu „Socrates Come-
nius” w Ponte dell'Olio we Włoszech. 

Była to jedna z wizyt realizowa-
nych w ramach obowiązkowych mo-
bilności projektu „ Outside and Insi-
de”. W spotkaniu udział wzięli wszy-
scy partnerzy czyli: Finlandia, Estonia,
Czechy, Litwa, Łotwa, Austria, Słowe-
nia i Polska. 

Pierwszego dnia mieliśmy okazję
poznać szkołę, w której pracuje Ema-
nuela Sbordi nasza włoska koleżanka
odpowiedzialna za tę wizytę we Wło-
szech. Przez kilka godzin wspólnie
pracowaliśmy nad projektem, oma-
wiając efekty dotychczasowej pracy,
poddaliśmy analizie wszystkie opraco-
wane dotychczas worksheets. Ustalili-
śmy, jakie błędy należy wyeliminować
i jakie podjąć działania, aby nasz pro-
jekt był jeszcze bardziej efektywny
i służył podniesieniu jakości pracy
szkół. Po przerwie partnerzy z Litwy
przedstawili program kolejnego spo-
tkania w dniach 11-16 maja w Kow-
nie. Po wspólnym lunchu zwiedziliśmy
kościółek Saint James i udaliśmy się do
Piacenzy głównego miasta prowincji,
gdzie zwiedziliśmy Stare Miasto. Ko-
lejny dzień przeznaczony był na wizy-
tę w Fontanello, średniowiecznym
miasteczku oraz w Grazzano Visconti,
wiosce wybudowanej na wzór śre-
dniowiecznych osad, gdzie można by-
ło zapoznać się z lokalnymi tradycjami
oraz skosztować typowych dla regio-
nu potraw. Poniedziałek rozpoczęli-
śmy od wizyty w „Augusto Vaccari”
szkole średniej, gdzie obejrzeliśmy lek-
cję techniki i języka angielskiego oraz
mieliśmy okazję zapoznać się z wło-
skim systemem oświaty oraz proble-

mami włoskich nauczycieli. Ciekawym
punktem programu była także wizyta
w willi Peirano at Albarola, gdzie obej-
rzeliśmy piękny szesnastowieczny pa-
łac oraz zapoznaliśmy się z historią te-
go miejsca (d powstania i działalności
zakonu jezuitów po współczesną pro-
dukcję doskonałych win). Na wspólny
lunch w Vigolzone zostaliśmy zapro-
szeni przez burmistrza miasta. Spotka-
nie było okazją do dyskusji o bieżą-
cych sprawach, które niepokoją
wszystkich mieszkańców Europy,
a także o tym, jak Włosi kreują swoją
politykę oświatową i jakie mają pro-
blemy z nią związane. Popołudnie
upłynęło nam pod znakiem intensyw-
nej pracy nad projektem i jego po-
szczególnymi segmentami. Wypraco-
waliśmy metody, dzięki którym możli-
we będzie jeszcze pełniejsze zrealizo-
wanie zamierzonych celów. W burzli-
wej dyskusji rodziły się pomysły pracy
z młodzieżą i dokumentowania doko-
nań oraz sposoby propagowania efek-
tów naszych działań. Wieczorem spo-
tkaliśmy się na pożegnalnej kolacji,
której główną atrakcją były przysmaki
lokalnej kuchni. Podczas spotkania pa-
nowała bardzo przyjacielska atmosfe-
ra. Gościnność Włochów i szczególna
troska naszej włoskiej koordynatorki
Emanueli przyczyniły się do tego, że
z żalem żegnaliśmy się po tych kilku
dniach. Pełni wrażeń powróciliśmy do
naszych szkół, aby dalej pracować nad
projektem i z niecierpliwością oczeki-
wać kolejnego spotkania tym razem
w Kownie na Litwie. 

LO

To już trzecia wymiana w ramach Comeniusa, w maju przedstawiciele piaseczyńskiego
LO wyjadą na Litwę

Grupa psychoedukacyjna 
dla kobiet doznających przemocy

Podczas spotkań będziemy rozmawiać o pojęciu przemocy, jej formach, mechanizmach psychologicznych, proble-
mach towarzyszących, a także procedurach pomocnych w przerwaniu cyklu przemocy - zachęcają gospodynie spo-
tkań: 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.

Teatr z Chin będzie jedną z atrakcji pikniku rodzinnego, 29 maja w Parku Miejskim w Piasecznie
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Objazdowa zbiórka elektrośmieci
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno wznawia prowadzoną od trzech lat wraz
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych SITA zbiórkę zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Dzięki tej proekologicznej akcji mieszkańcy
całej gminy mają możliwość bezpłatnie oddać zepsute radia, pralki czy lam-
py w wyznaczonych punktach lokowanych co sobotę w innym sołectwie.

Zgodnie z harmonogramem naj-
bliższa zbiórka odbędzie się w sobo-
tę 30 kwietnia w Chojnowie, gdzie
kontener na elektrośmieci wystawio-
ny będzie w godzinach 9.00-15.00
przed świetlicą Straży Pożarnej. Na-
stępnie punkty zbiórki zawitają do
kolejnych miejscowości w naszej
gminie, po czym planowana jest
przerwa wakacyjna. Od 3 września
akcja rusza ponownie. W tym dniu
dogodną możliwość pozbycia się zu-
żytego sprzętu będą mieli mieszkań-
cy Bogatek i Grochowej. Ostatni
w tym roku objazdowy punkt zbiór-
ki będzie przyjmował elektrośmieci
19 listopada w Piasecznie na parkin-
gu przy ujęciu wody oligoceńskiej. 

Zachęcamy gorąco do skorzysta-
nia z bezpłatnej zbiórki, a mieszkań-
ców, którzy nie chcą czekać i pragną
pozbyć się elektronicznych odpadów

już teraz, zapraszamy do siedziby fir-
my SITA przy ul. Technicznej 6, gdzie
codziennie w godzinach 7.30-16.00
przyjmowane są tego typu odpady. 

Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, kompute-
ra, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego przenikają do gleby. Nieodpowiednie postępowanie z elektro-
śmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi
zawartymi w zużytym sprzęcie. Dlatego tak ważne jest oddanie elektrośmieci do specjalnych punktów zbierania, dzię-
ki czemu zostaną one oddane procesom odzysku, recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione. 

Poniżej znajduje się lista substancji niebezpiecznych zawartych w elektrośmieciach: 
Rtęć — zawarta jest w niektórych świetlówkach. Jeśli trafi do zbiorników wodnych, a później przeniknie do mózgu
człowieka czy zwierząt, może spowodować zaburzenia wzorku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania.
Związki bromu — stosowane są w komputerach. Po przeniknięciu do środowiska powodują u ludzi i zwierząt scho-
rzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne. 
Kadm — zawarty w bateriach urządzeń elektrycznych. Zaburza czynności nerek, powoduje chorobę nadciśnienio-
wą, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia, powodując deformację szkieletu i zaburza funk-
cje rozrodcze. 
PCB — pełni w urządzeniach funkcje chłodzące, smarujące i izolujące. Po dostaniu się do wód gruntowych przeni-
ka do gleby i atmosfery, a następnie do tkanki tłuszczowej ludzi i zwierząt Powoduje m.in. uszkodzenia wątroby,
anomalie reprodukcyjne, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne, a także opóźnienia w roz-
woju niemowląt. 
R-12 — czyli freon, w klimatyzatorach i lodówkach pełni funkcję chłodniczą. Jest szczególnie szkodliwy dla warstwy
ozonowej. Od roku 1998 nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych, jednak spotykany jest w urządze-
niach starszego typu. 
Azbest — używany w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izola-
cyjne. Jest przyczyną wielu chorób np. pylicy azbestowej, raka płuc i nowotworu międzybłoniaka opłucnej. 

Dlaczego elektrośmieci szkodzą? 

Źródło: www.elektroeko.pl

Turniej Siatkówki Dziewcząt 
W dniu 10 kwietnia, w hali sportowej piaseczyńskiego GO-
SiR-u, rozegrany został III Ogólnopolski Turniej Siatkówki
Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

W zawodach wzięły udział liczące się
w rozgrywkach II i III polskiej ligi klu-
by siatkarskie. 
Turniej przebiegający w atmosferze
dobrej, sportowej zabawy wygrał ze-
spół NOSiR-u z Nowego Dworu Ma-
zowieckiego, mający w swoim skła-
dzie m.in. reprezentantkę kraju Karol-
inę Rybicką. 
Drużyna gospodarzy podopiecznych
trenera Krzysztofa Duszczyka, PERŁY
Złotokłos, zajęła miejsce czwarte, po
emocjonującym meczu z zespołem
warszawskiego PLASU. 

Klasyfikacja końcowa turnieju uło-
żyła się następująco: 
1. NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki
2. UKS PLAS Warszawa
3. KKS ARMAT Kozienice
4. LKS PERŁA Złotokłos
5. LTS LEGIONOVIA Legionowo
6. UKS ŻBIK Pruszków
7. KS ŻYRARDOWIANKA Żyrardów
8. UKS DANEX Siemiatycze

Za najlepsze zawodniczki turnieju
uznane zostały:
Aleksandra Balcerowicz, NOSiR Nowy
Dwór M. — rozgrywająca
Iwona Stępień, PERŁA Złotokłos —
przyjmująca
Marta Laskowska, PLAS Warszawa —
atakująca 

Wyróżnione zostały ponadto: 
Karolina Rybicka NOSiR, Małgorzata
Prasnik PLAS, Melania Warchoł A-
RMAT, Olga Dąbrowska PERŁA, Alek-
sandra Pawlicka ŻYRADOWIANKA,
Agnieszka Romaniuk DANEX. 

Imprezie patronował Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno pan Zdzi-
sław Lis, który walczącym siatkarkom
kibicował niemal przez cały czas
trwania turnieju, wręczając na jego
zakończenie nagrodę główną oraz
nagrody i wyróżnienia dla drużyn
i zawodniczek. 

Tegoroczna rywalizacja toczyła się na bardzo wysokim poziomie 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność
gminy Piaseczno przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 ze
zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno podaje do wiadomości pu-
blicznej wykaz nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży w trybie bez-
przetargowym: nieruchomości grunto-
we niezabudowane, oznaczone jako
działki o nr ewid. 38/7 o powierzchni
129 mkw., nr ewid. 29/6 o powierzch-
ni 6 mkw. oraz nr ewid. 22/7 o po-
wierzchni 32 mkw., opisane w księgach
wieczystych: nr WA5M/00243813/9

i WA5M/00379145/7, położone na
przedłużeniu ul. Tulipanów w obrębie
2 miasta Piaseczno. 

Cena nieruchomości — 80.000,00
zł plus podatek VAT

Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego przed-
miotowe nieruchomości gruntowe znaj-
dują się w obszarze urbanistycznym
przeznaczonym pod usługi komercyjne,
jednak z uwagi na wielkość i kształt ww.
działki nie mogą stanowić samodziel-
nych działek budowlanych. 

Osoby, którym przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu ww. nieruchomo-

ści, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, winny
złożyć wniosek o nabycie nieruchomo-
ści w terminie do dnia 27 maja 2011 r.

Szczegółowe informacje można
uzyskać w Wydziale Geodezji i Go-
spodarki Gruntami Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno z siedzibą w Pia-
secznie przy ul. Kościuszki 5, II piętro,
pokój 70, w godzinach od 8.00-
16,00, tel. 701 75 23. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
inż. Zdzisław Lis

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.



o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi ŻABIE-
NIEC wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko.

Stosownie do art. 17 pkt. 10 i pkt. 11
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (z. U. Nr 80 poz. 717
z późn, zmianami), art. 39 ust.
1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.
zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko części wsi ŻABIE-
NIEC, podjętego Uchwałą Rady Miej-
skiej w Piasecznie Nr 122/VII/2007,
z dnia 14.03.2007 r. w dniach od 4 ma-
ja do 3 czerwca 2011 r. w pokoju 46,
I piętro Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu rozwiązaniami odbę-
dzie się w Sali konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno w dniu 19 ma-
ja 2011 r. w godz. od 12 00 do 14 00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każ-
dy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, mo-
że składać uwagi. 
1. Uwagi do wyłożonego projektu
planu należy składać na piśmie
w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno
2. Uwagi do wyłożonej prognozy
oddziaływania na środowisko można
składać: 
1) na piśmie w kancelarii Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno 
2) ustnie do protokołu w Wydziale
Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno przy 
ul. Kościuszki 5, 
3) za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres e-mail: 
uia@piaseczno.eu

Uwagi z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której dotyczy, należy składać do
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno,
który jest organem właściwym do ich
rozpatrzenia, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

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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Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr
199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o za-
twierdzeniu Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 
Nr 92/VI/2011 z dnia 23 marca 2011 r. miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grochowa.
Możliwość zapoznania się treścią przyjętego doku-
mentu: 
1. BIP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
www.bip.piaseczno.eu
2. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Wydział Urbani-
styki i Architektury, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno. 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 42 pkt 2 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 (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227, z późniejszymi zmianami) podaję do wiadomości
informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu: 

1. Stosownie do art. 17 pkt 1 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ogłoszono w prasie lo-
kalnej „Gazeta Piaseczyńska” nr 9 z dnia 22 grudnia 2006
r. oraz poprzez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przy-
stąpieniu do sporządzenia planu, a następnie zmianę
uchwały o przystąpieniu ogłoszono w prasie lokalnej „Ku-
rier Południowy” nr 30 (209) z dnia 10 sierpnia 2007 r.
i możliwościach składania wniosków do planu w terminie
21 od dnia ogłoszenia. W odpowiedzi wpłynął 1 wniosek
do projektu planu, który dotyczył przeznaczenia w projek-
cie planu działki nr ew. 52, zgodnie z prowadzoną działal-
nością rolniczo-usługową oraz propozycji rozwiązań obsłu-
gi komunikacyjnej obszaru objętego planem i na etapie
rozstrzygania wniosków został uwzględniony.

2. Stosownie do art. 17 pkt 10 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ogłoszono w prasie
lokalnej „Kurier Południowy” nr 41 (364) /W1 z dnia 
22 października 2010 r., poprzez obwieszczenia oraz na
stronie internetowej Miasta i Gminy Piaseczno www.pia-
seczno.eu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
planu w terminie od 2 listopada do 3 grudnia 2010 r.
i możliwości składania uwag do projektu planu w terminie
do 31 grudnia 2010 r. W odpowiedzi wpłynęły 3 uwagi
do projektu planu. Uwagi dotyczyły zmian oraz innych
propozycji rozwiązań w proponowanym układzie komuni-
kacyjnym oraz ustalenia dla działki nr ew. 52 funkcji
mieszkaniowo usługowej z możliwością jej podziału tak
jak w przypadku sąsiednich terenów. Po przeanalizowaniu
proponowanych rozwiązań komunikacyjnych przyjęto je-
den z wariantów obsługi komunikacyjnej proponowany
w złożonych uwagach, uwzględniono również przezna-
czenie działki nr ew. 52 pod funkcję 1MN/U (zabudowa
mieszkaniowa z usługami) z możliwością jej podziału. 

Podsumowanie
Sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami). 

Niniejsza uchwała jest kolejnym etapem kształtowania
i prowadzenia polityki przestrzennej gminy Piaseczno
w oparciu o studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania miasta i gminy Piaseczno. Obszar objęty pla-
nem obejmuje niewielką północną część wsi Grochowa,
która będzie stanowiła kontynuację funkcji sąsiadujących
od południa terenów, dla których obowiązuje miejscowy

plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Istotą planu
jest ustalenie układu komunikacyjnego w powiązaniu
z układem zewnętrznym, ustalenie przeznaczenia, parame-
trów i wskaźników dla nowych terenów przeznaczonych
pod zabudowę, ze szczególnym uwzględnieniem ich poło-
żenia w granicach Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
oraz Otuliny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.
Uchwalenie planu umożliwi racjonalne wykorzystanie tych
terenów przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony najcen-
niejszych elementów środowiska przyrodniczego omawia-
nego obszaru. Obszar objęty granicami planu nie wymagał
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze i gruntów leśnych na cele nieleśne. 

Zakres planu jest zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), plan
sporządzony został zgodnie z art. 17 ww. ustawy. Prace
nad jego sporządzaniem podjęto po dokonaniu wymaga-
nych analiz wynikających z art. 14 ust. 5 ww. ustawy
i podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części wsi Grochowa. 
Przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na
środowisko, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). 

Na etapie sporządzania projektu planu miejscowego
rozważane były różne warianty rozwiązań obsługi komu-
nikacyjnej terenu. Wybór ostatecznego rozwiązania na-
stąpił po gruntownej analizie występujących uwarunko-
wań oraz konsultacjach społecznych z udziałem zaintere-
sowanych stron. 

Określony w projekcie planu miejscowego docelowy
charakter zainwestowania zakłada zmianę obecnego spo-
sobu zagospodarowania poprzez intensyfikację procesu
urbanizacji, co w sposób oczywisty doprowadzi w efekcie
końcowym do przekształceń antropogenicznych w środo-
wisku przyrodniczym obszaru planu. Są to jednak koszty
nieuniknione dla środowiska związane z każdym proce-
sem urbanizacji. Przedstawione w „Prognozie” prze-
kształcenia środowiska przyrodniczego ograniczają się
wyłącznie do obszaru objętego planem miejscowym.
Trzeba podkreślić, że konstrukcja planu zapewnia ochro-
nę najcenniejszych elementów środowiska przyrodnicze-
go omawianego obszaru. Zaleceniem do dalszych prac
jest ścisłe przestrzeganie zasad zagospodarowania tere-
nów ustalonych w projekcie planu w dalszym rozwoju wsi
Grochowa oraz zastosowanie monitoringu zmian w śro-
dowisku wywołanych dalszym rozwojem tego obszaru,
który powinien opierać się na okresowej ocenie przeglądu
i rejestracji zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
obszaru. Szczególny nacisk należy położyć na pomiar na-
tężenia hałasu komunikacyjnego i zanieczyszczeń powie-
trza atmosferycznego, gleb i wód. 

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Grochowa są zgodne z przepisami
prawa dotyczącymi ochrony środowiska oraz dokumenta-
mi strategicznymi odnoszącymi się do gminy Piaseczno.
Realizacja ustaleń planu nie spowoduje negatywnych od-
działywań na obszary prawnie chronione oraz nie spowo-
duje oddziaływań transgranicznych. 

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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Pobiegnij z nami
14 maja o godzinie 10.00 na terenie obiektu wypoczyn-
kowo-rekreacyjnego Zimne Doły w Żabieńcu odbędzie
się Bieg Natury 2011. Jest to prospołeczny projekt edu-
kacyjno-sportowy na rzecz dzieci z domów dziecka.

Na bieg można zapisywać się już
teraz. Trasy biegowe zostały wytyczo-
ne najciekawszymi i najładniejszymi
szlakami lasu chojnowskiego. Bieg
główny będzie miał miejsce o godzinie
14.45 na dystansie 10 km. Liczba
miejsc na ten bieg jest ograniczona.
Przewidziane zostały również dystanse
dla nieco młodszych uczestników Bie-
gu Natury. Najmłodsze dzieci będą
mogły spróbować swoich sił w biegu
na 200 m, dzieci ze szkół podstawo-
wych na dystansie 1000 m, a młodzież
gimnazjalna na trasie liczącej 3000 m. 

Każdy z biegaczy otrzyma w pakie-
cie startowym zestaw składający się ze
specjalnej koszulki, unikatowego me-
dalu, numeru startowego z chipem do
pomiaru czasu, oraz pamiątkowego
zdjęcia w formie elektronicznej. 

Przygotowana została również
strefa fun, w której znajdą się stacje
z grami i zabawami (takimi jak
mölkky, rzut kaloszem, bule, twister,
przeciąganie liny, wyścigi w workach
i wieloma innymi) oraz strefa eduka-
cyjna (gdzie będzie można wziąć
udział między innymi w konkursie
„Las moich marzeń”), więc każdy
uczestnik znajdzie coś dla siebie. 

Organizatorami biegu są Polska Fun-
dacja Sportu i Kultury, PGL Lasy Pań-
stwowe i RHFitness. Bieg jest również
wspierany przez wolontariuszy z piase-

czyńskiego ruchu młodzieżowego Akcja
Reakcja. Razem z nami pobiegną dzieci
z domów dziecka oraz znane osoby ze
świata sportu, polityki i telewizji.

Zapisy na Bieg Natury trwają do
4 maja. Zachęcamy do udziału wszyst-
kich, którzy nie boją się wyzwań i po-
magania innym, bowiem poprzez takie
działania pragniemy zmieniać życie
dzieci z domów dziecka na lepsze. 

Liczymy również na wszelką pomoc
przy organizacji biegu (zainteresowa-
nych prosimy o kontakt na adres 
e-mailowy: bieg@sportikultura. org. 

Formularz zgłoszeniowy, program
i szczegóły imprezy znajdują się na stro-
nie internetowej www.biegnatury.pl. 

Akcja Reakcja
Akcja Reakcja to inaczej wolontariat, pro-
wadzony przez grupę młodzieży, która
chce robić coś więcej, niz tylko wykony-
wać swoje szkolne obowiązki. Chcemy
się udzielać, robić coś dobrego dla innych. 
Jak powstała nasza organizacja? Dzięki pani Izabeli Stani-
szewski i pani Wiesławie Wojtas zebrała się grupa
uczniów, którzy chcieli pomagać. Zostali z nami wszyscy,
którzy nie boją się ciężkiej pracy i zaangażowania. Na po-
czątku zajmowaliśmy sie pomocą dzieciom z domów
dziecka. Było to dla nas ogromne przeżycie. Sprawić aby
pojawił się uśmiech na twarzy choćby jednego dziecka.
Czasem przychodzi to łatwo, wystarczy tylko okazać tro-
chę miłości i zainteresowania. Czasem jest trudniej, ale mi-
mo wszystko bez wątpienia warto. Bo najwięcej szczęścia
daje świadomość, że pomogliśmy komuś, kto tego potrze-
bował. Dlatego wciąż współdzialamy z domami dziecka.
Chcemy, aby dzięki naszym wizytom dzieci te rozwinęły
swoje umiejętności, poszerzały wiedzę, dlatego prowadzi-
my zajęcia arystyczne, manualne i sportowe, aby poprzez
zabawę i miłą atmosferę również czegoś się nauczyły. Or-

ganizujemy zbiórki, kiermasze w naszej szkole, zbieramy
fundusze. Lecz na tym się nie kończy. Działamy też na in-
nych frontach. Jesteśmy współorganizatorami dużych pro-
jektów jak np. „Bieg Natury” czy „Palcem po mapie”.
Działamy aktywnie i nie boimy się wyzwań. Kochamy to,
co robimy i właśnie to nas napędza do dalszych działań.
Wolontariat bardzo dużo wnosi w nasze życie. Dzięki te-
mu nie tylko możemy komuś pomóc, ale także uczymy się
organizacji pracy nad dużymi projektami, a także tego, jak
stawać się lepszymi ludzmi. 

Redakcja „Akcji Reakcji”
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11. Piaseczyńska Mila Konstytucyjna
Bieg od lat przyciąga gwiazdy polskiej lekkoatle-
tyki, na ulicach Piaseczna mogliśmy podziwiać ta-
kie znakomitości jak olimpijczyków Annę Jakub-
czak i Pawła Czapiewskiego, wielokrotnych rekor-
dzistów Polski Renatę Paradowską, Piotra Rost-
kowskiego czy Leszka Zblewskiego. 

Poza biegami głównymi przewi-
dziano również biegi i zabawy dla
dzieci i młodzieży. W tegorocznej edy-
cji organizatorzy, Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji Piaseczno oraz
Agencja Marketingu Sportowego
„SportEvolution” Warszawa, przygo-

towali dla uczestników mnóstwo do-
datkowych atrakcji. W programie zo-
baczymy m.in. pokazy klubu tanecz-
nego KS „Grawitacja” Piaseczno, jed-
nego z najpopularniejszych klubów
w Polsce, laureatów tegorocznego Fe-
stiwalu Piosenki Angielskiej organizo-
wanego od 6 lat przez Centrum Kultu-
ry Piaseczno wraz ze Szkołą Języków
Obcych „SPOT”, pokazy sekcji mono-
cyklowej KS „Hubertus” „Monobaj-
ka”, loterię fantową dla najmłodszych
uczestników zabaw biegowych oraz
piknik. W tym roku po raz pierwszy
zostanie przeprowadzony konkurs fo-
tograficzny pn. „Sportowe Piaseczno
— Piaseczyńska Mila Konstytucyjna”,
nad którym patronat — tak jak i nad
cała imprezą — objął Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis. Zapisy
i wszelkie informacje o imprezie za-
mieszczone są na stronach www.mila-
-piaseczno.pl, www.powiat-piasec-
zno.info oraz pod numerem tel. 22
716 66 00 wewn. 39. 

Zapisy do biegów dziecięcych
i młodzieżowych prowadzone będą
w dniu imprezy. 

Program imprezy: 

10.00-12.00 — weryfikacja zawodni-
ków, przyjmowanie zgłoszeń
12.30 — odprawa techniczna
13.00 — uroczyste otwarcie imprezy
13.15 — start do biegu dzieci kl. I-III
SP — dystans 1/4 mili, ok. 400 m oraz
zabawy biegowe dla przedszkolaków
13.20 — start do biegu dzieci kl. IV-VI
SP — dystans 1/2 mili, ok. 800 m
13.30 — start do biegu młodzieżowe-
go kl. I-III Gimnazjum — dystans
1 mila, ok. 1 609 m

13.45 — start do biegu głównego OPEN
KOBIET z podziałem na kategorie: 
szkoły średnie, Senior, Masters — dy-
stans 1 mila, ok. 1609 m

14.00 — start do biegu głównego
OPEN MĘŻCZYZN z podziałem na
kategorie: 
gimnazja, szkoły średnie, Senior, Ma-
sters — dystans 1 mila, ok. 1 609 m
14.15 — wręczenie nagród
14.30 — zakończenie imprezy. 

Koncert Chóru Epifania
W ramach Piaseczyńskiej Wiosny Muzycznej 15 maja o godz. 20.30 zapra-
szamy na bezpłatny koncert „Haendel i inni” w wykonaniu Chóru EPIFANIA.
Dyrygować będzie Wiesław Jeleń, a całość poprowadzi Zofia Sajkowska
z Estrady Kameralnej Filharmonii Narodowej. Koncert będzie miał miejsce
w kościele Matki Bożej Różańcowej przy ulicy Słowiczej w Piasecznie. 
Chór Epifania istnieje od 1991 r. Jego
założycielem i dyrygentem jest Wie-
sław Jeleń. Powstał przy parafii Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Warsza-
wie na Saskiej Kępie. Po podziale ad-
ministracyjnym kontynuuje pracę
w nowej, sąsiedniej parafii pod we-
zwaniem Miłosierdzia Bożego przy ul.
Ateńskiej 12 w Warszawie. Obecnie
w zespole śpiewa 35 chórzystów —
uczniów, studentów i absolwentów
warszawskich szkół i uczelni. Oprócz
przygotowywania oprawy muzycznej
wszystkich większych świąt i uroczy-

stości kościelnych w swojej parafii,
Epifania prowadzi aktywne życie kon-
certowe. Chór występował w wielu
miastach Polski, a także poza granica-
mi kraju: w Holandii, we Włoszech,
na Ukrainie. Chór Epifania wraz z in-
nymi warszawskimi chórami śpiewał
podczas pielgrzymek papieskich do
Polski: w 1999 r. w czasie Mszy Świę-
tej celebrowanej przez Jana Pawła II
oraz w 2006 r. podczas Liturgii spra-
wowanej przez Benedykta XVI. 
Chór współpracował z wieloma orkie-
strami. Z kameralną orkiestrą Concen-

tus pro arte, którą dyrygował prof.
Włodzimierz Porczyński, rokrocznie
dawał koncerty kolędowe w wielu ko-
ściołach Warszawy. Współpracował
także ze znakomitym zespołem muzy-
ki dawnej grającym na instrumentach
barokowych IL TEMPO, kierowanym
przez Agatę Sapiechę. Ostatnio podjął
współpracę z Orkiestrą Sinfonia Nova
Łukasza Wojakowskiego i Sinfonia Vi-
va kierowaną przez Tomasza Radzi-
wonowicza. Epifania bierze udział
w licznych konkursach i przeglądach
chóralnych. 

Obchody 220. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja
Program uroczystości: 

3 maja 2011 r.
• godz. 9.45 - zbiórka na placu Piłsudskiego, ustawienie pocztów sztandarowych

• godz. 10.00 - msza święta za Ojczyznę z udziałem chóru Lira

• godz. 11.15 - część oficjalna uroczystości
- hymn narodowy w wykonaniu Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej
- wystąpienia okolicznościowe
- złożenie wiązanek przy Tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i Tablicy Sybiraków

• godz. 19.30 - Sala Niebieska Domu Parafialnego - „Pieśni i Arie Polskie” - koncert
wystąpią: Dorota Laskowiecka - sopran (solistka Opery Śląskiej i Opery
Krakowskiej), Grzegorz Szostak - bas (solista Teatru Wielkiego w Łodzi), 
Ewa Guz-Seroka - fortepian

Imprezy towarzyszące:
• godz. 11.45 - „Spotkania z pieśnią”, czyli wspólne piasecznian śpiewanie -  

plac Piłsudskiego (przed Ratuszem)
• godz. 13.00-15.00 - XI Piaseczyńska Mila Konstytucyjna - plac Kisiela 

w Piasecznie (www.gosir-piaseczno.pl)
• godz. 10.00-14.00 - projekt Piaseczńskiej Grupy Obywatelskiej

- plac Piłsudskiego

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, parafia

św. Anny w Piasecznie, Organizacje kombatanckie w Piasecznie, Centrum
Kultury w Piasecznie, Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna, Gminny Ośrodek

Sportu i Rekreacji, Piaseczyńska Grupa Obywatelska

Konkurs fotograficzny
„SPORTOWE PIASECZNO”
Celem konkursu jest ukazanie sportowego cha-
rakteru Piaseczna poprzez bieg uliczny Piaseczyń-
ska Mila Konstytucyjna, zintegrowanie mieszkań-
ców Piaseczna oraz popularyzacja sportu poprzez
fotografię.

Zdjęcia należy przesłać do 15 ma-
ja 2011 roku na adres e-mailowy kon-
kurs@powiat-piaseczynski.info. Pu-
blikacja zdjęć oraz ogłoszenie wyni-
ków nastąpi 26 maja br. na stronach
www.mila-piaseczno.pl, www.gosir-
-piaseczno.pl, www.powiat-piaseczy-
nski.info oraz www.sportevolution.pl
po wcześniejszej ocenie przez powo-
łane Jury. Wręczenie nagród odbędzie
się 29 maja br. podczas imprezy ple-
nerowej „Dzień Ziemi — Piknik Ro-
dzinny” organizowanej przez Cen-
trum Kultury Piaseczno w parku miej-
skim w Piasecznie. Patronat honoro-
wy nad konkursem objął Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław

Lis. Patronat medialny — Marcin Bor-
kowski, Serwis Mieszkańców Powiatu
Piaseczyńskiego. Fundatorami nagród
są: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno,
GOSiR Piaseczno, Centrum Kultury
Piaseczno, Szkoła Języków Obcych
„SPOT” Piaseczno, „Centralny Sklep
Imprezowy” Piaseczno oraz Restaura-
cja „Pizza Hut” Piaseczno. 

Nagrodą za zajęcie 1. miejsca jest
półroczny kurs języka angielskiego,
torba — plecak fotograficzny, puchar,
materiały promocyjne o Piasecznie.
Nagrodą za zajęcie 2. miejsca jest po-
dwójna wejściówka na dowolnie wy-
braną jesienną (wrzesień-listopad
2011 r.) imprezę organizowaną przez

Centrum Kultury Piaseczno, puchar,
materiały promocyjne o Piasecznie.
Nagrodą za zajęcie 3 miejsca jest ko-
lacja dla dwóch osób w restauracji
„Pizza Hut” Piaseczno, puchar, mate-
riały promocyjne o Piasecznie. 

Więcej informacji na stronach
www.mila-piaseczno.pl, oraz pod nu-
merami tel. 22 716 66 00 wewn. 39
lub 660 057 999.

Zapraszamy! 

To najdogodniejsza forma udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Lud-
ności i Mieszkań 2011
1. Uruchom przeglądarkę internetową. 
2. Wejdź na stronę www.spis.gov.pl lub www.stat.gov.pl. 
3. Wybierz zakładkę Formularze spisowe. 
4. Wybierz formularz identyfikacyjny. 
5. Wpisz swoje dane oraz zdefiniuj hasło dostępu. 
6. Wpisz we wskazane miejsce kod z obrazka. 
7. Zaloguj się i przystąp do wypełniania formularza spisowego. 

Formularz możesz wypełniać przez 14 dni od pierwszego zalogowania.
Możesz go uzupełniać etapami, dowolnego dnia, o dowolnej porze. Wpro-
wadzone dane są zapamiętywane. Jeśli nie wypełnisz formularza do końca,
wyjdź z aplikacji przyciskiem „wyloguj”. 

Jeśli chcesz ponownie uruchomić formularz wpisz PESEL i zapamiętane hasło. 
Po upływie 14 dni dane do logowania tracą ważność i spis w danym gospodar-
stwie domowym zostanie dokończony drogą telefoniczną lub przez rachmistrza. 

Jeśli nie masz dostępu do Internetu, a chcesz dokonać samospisu, otrzy-
masz program w najbliższym biurze spisowym zlokalizowanym w Urzędzie
Miasta/Gminy/Dzielnicy lub Urzędzie Statystycznym. 

SAMOSPIS INTERNETOWY 1.IV-16.VI


