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●       w „Gazecie Piaseczyńskiej”
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Sprawozdanie z sesji    ● s. 2

Wodny park rozrywki 
w Złotokłosie    ● s. 2

Sesja Rady Miejskiej 
odbędzie się 

15 czerwca 2011 r.
o godz. 9.30

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

1 4 2 9 - 2 0 1 1

Brathanki 
na Pikniku Rodzinnym
29 maja o godz. 12.00 zapraszamy na Dzień Ziemi
— Piknik Rodzinny, całodzienną imprezę w Parku
Miejskim w Piasecznie. O godz. 20.00 wystąpi
gwiazda wieczoru — zespół Brathanki.

W programie imprezy m.in.: po-
kazy w wykonaniu K.S. Grawitacja,
występy uczestników zajęć Centrum
Kultury, program dla dzieci „Ciotka
Tekla i Przyjaciele”, spektakl teatru
z Huanggang w Chinach, stoiska han-
dlowe, stoiska ekologiczne (Eco Cho-
ice, Piaseczyńska Fundacja Ekologicz-
na), biegi, rozgrywki koszykówki, gry
i zabawy dla dzieci, stoiska organiza-
cji pozarządowych, prezentacja pla-
cówek oświatowych, konkursy oraz
wycieczki do oczyszczalni. Odbędą
się też zbiórki starych telefonów ko-
mórkowych i wszelkich innych elek-
trośmieci. Pierwsze 200 osób, które
odda telefon dostanie sadzonkę.

Zespół Brathanki założył pod ko-
niec 1998 roku Janusz Mus — akor-
deonista i puzonista, który do wspól-
nego grania zaprosił zaprzyjaźnio-
nych muzyków, współpracujących
z czołowymi artystami polskiej estra-
dy: Piotra Królika — perkusistę, Grze-
gorza Piątaka — gitarzystę basowe-
go, Stefana Błaszczyńskiego — fleci-
stę, Jacka Królika — gitarzystę, Ada-
ma Prucnala — skrzypka i klawiszow-
ca oraz wokalistkę — Hanię Chowa-
niec „Rybkę”, którą w niedługim cza-
sie zastąpiła Halina Mlynková. 

Pierwsza płyta zespołu, „Ano!”,
okazała się największym wydarzeniem
muzycznym 2000 roku. Jej sprzedaż

przekroczyła 300 tysięcy egzemplarzy,
płyta uzyskała miano multiplatyny. 

Drugi album zespołu, 'Patataj',
niemalże natychmiast osiągnął status
złotej płyty. W ciągu niespełna dwóch
tygodni od daty premiery sprzedano
ponad 50 tysięcy egzemplarzy. 

Piosenki zespołu, takie jak: „Czer-
wone korale”, „Gdzie ten, który powie
mi”, „Siebie dam po ślubie”, „W kinie,

w Lublinie — kochaj mnie” czy „Za
wielkim morzem ty” do tekstów Zbysz-
ka Książka, stały się przebojami i były
chętnie śpiewane od Bałtyku po Tatry. 

Rok 2009 przyniósł kolejne zmia-
ny. Nową wokalistką zespołu została
Agnieszka Dyk, dziewczyna, która
wygrała „Szansę na sukces” piosenką
„Czerwone korale”. 

Źródło: www.brathanki.com.pl

Gwiazda tegorocznego pikniku - zespół Brathanki

Taniec smoka
ozdobą Pikniku
Przyjazd zespołu teatralnego z partnerskiego mia-
sta Huanggang to wielkie wydarzenie kulturalne
i okazja do zapoznania się z tradycją i historią Chin.

W Piasecznie gościć będziemy dwu-
dziestoczteroosobową grupę z miasta
Huanggang, z którym w 2010 r. nasza
gmina nawiązała partnerskie stosunki.
Chiński teatr będzie ozdobą Pikniku Ro-
dzinnego organizowanego w parku
miejskim, w niedzielę 29 maja. Dzień
wcześniej nasi goście wystąpią na de-
skach konstancińskiego amfiteatru. 

Podczas niezwykle barwnego
przedstawienia zobaczyć będzie moż-
na m. in. pokazy tańca smoka, frag-
menty tradycyjnej chińskiej opery
w wykonaniu aktorów ze słynnej
Opery Huangmei oraz pokazy kung-
-fu przygotowane przez adeptów
Szkoły Sztuk Walki w Huanggang. 

Opera Huangmei — to teatr wy-
wodzący się z miasta Huanggang, na-
leżący do jednego z pięciu głównych

nurtów chińskiej opery. Opera Hu-
angmei od początku istnienia wniosła
ogromny wkład w rozwój sztuki naro-
dowej Chin, a w roku 2006 wpisana
została na listę niematerialnego, kul-
turalnego dziedzictwa narodu chiń-
skiego. Teatr z sukcesami występował
w wielu produkcjach filmowych i se-
rialach telewizyjnych. Wiele spektakli,
m.in. „Kochankowie zbiegający ze
wzgórza”, „Zagubieni”, „Dongpo”,
nagrodzonych zostało na licznych fe-
stiwalach teatralnych. Z teatru wywo-
dzi się wielu znanych chińskich arty-
stów, jak Zhang Hui czy Yang Jun. 

W ostatnich latach przedstawienia
Opery Huangmei odbyły się m.in.
w Malezji, Singapurze, Korei Południo-
wej, Niemczech, Francji, Finlandii, Tur-
cji, Indiach, na Ukrainie, Tajwanie oraz

w Hong Kongu. Przyjazd do Piaseczna
jest pierwszą wizytą teatru w Polsce. 

Szkoła Sztuk Walki w Huang-
gang — uczy się w niej 1200 uczniów.
Główny nacisk kładziony jest na roz-
wój fizyczny i osobowościowy. Szkoła
może się poszczycić wieloma osiągnię-
ciami. Jej studenci zajęli w 2001 r.
I miejsce w grupowych mistrzostwach
sztuk walki w prowincji Hubei oraz

I miejsce w młodzieżowych zawodach
sztuk walki w 2002 r. w prowincji Hu-
bei. Na swoim koncie mają też Puchar
Orientu w mistrzostwach tańca smoka,
który zdobyli w 2004 r. oraz wiele na-
gród i wyróżnień zdobytych w 2010 r.
na „smoczych” zawodach na sporto-
wym mityngu w Hubei. W 2008 roku
gościli z występami w Finlandii. 

red.
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Fragment przedstawienia dla delegacji z Piaseczna
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Sprawozdanie z 7. sesji Rady Miejskiej
w Piasecznie 20 kwietnia 2011 r.
Po przyjęciu protokołu z 6. sesji sprawozdanie z działalności za okres
między sesjami złożyli przewodniczący rady oraz burmistrz.

Następnie radni składali wnioski i inter-
pelacje. Rada została także poinformowa-
na o bieżącej sytuacji finansowej gminy. 

W miejsce wygasłego mandatu rad-
nej pani Honoraty Kalicińskiej z listy Nr
5 oznaczonej nazwą KW Prawo i Spra-
wiedliwość w okręgu Nr 3, wstąpił pan
Marek Marciniuk. Został on powołany
na członka komisji prawa, handlu i po-
rządku publicznego, komisji sportu oraz
komisji oświaty i kultury. 
Przesunięte zostały środki: 
- 12,5 tys. zł z zakupu usług remonto-
wych na zakup narzędzi pracy dla in-
spektorów nadzoru robót budowlanych;
- przeznaczone na realizację Programu
Comenius „Uczenie się przez całe ży-
cie” w kwocie 33 tys. zł; środki przezna-
czone na projekt wpłynęły na dochody
gminy w roku ubiegłym. 

W związku z realizacją projektu Unii
Europejskiej Urb.Energy zwiększone zo-
stały dochody gminy o kwotę 51 tys. zł. 

Na wniosek Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji radni zmniejszyli
wydatki o kwotę 110 tys. zł na fi-
nansowanie promocji sportu w śro-
dowisku miejskim i wiejskim oraz
pomoc w szkoleniu sportowym dzie-
ci i młodzieży. Środki te zostały prze-
znaczone na zakup usług związa-
nych z działaniami promocyjnymi
gminy poprzez sport. 

W konkursie ogłoszonym w dniu
2 marca 2011 r. na organizację rozgry-
wek przedszkolnych, szkolnych i mię-
dzyszkolnych oraz Gminnej Olimpiady
Młodzieży Szkolnej dla klas 0-III nie
zgłosił się żaden oferent. W związku
z możliwością zrealizowania wyżej wy-
mienionego zadania przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji 30 tys. zł
przesunięto na zakup usług. 

Rada zwiększyła wydatki o kwotę
200 tys. zł na dotację podmiotową z bu-
dżetu dla Biblioteki Publicznej w Piasecz-
nie oraz o prawie 8 tys. zł na dofinanso-
wanie balu sportu oraz częściowe pokry-
cie kosztów obozu sportowego dla za-

wodników sekcji piłki nożnej kobiet. 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Mazowieckiego poinformował
gminę o przyjęciu zgłoszenia do pro-
gramu „Moje Boisko — Orlik 2012”.
Warunkiem przyznania dotacji jest
zabezpieczenie w budżecie bieżącego
roku środków niezbędnych na realiza-
cję zadania. W związku z powyższym
Rada zwiększyła dochody o kwotę
666 tys. zł. Jednocześnie zwiększone
zostały wydatki inwestycyjne o kwotę
1250 tys. zł z przeznaczeniem na za-
danie „Gimnazjum Nr 1 przy ul. Si-
korskiego w Piasecznie, projekt boisk
ze sztucznej nawierzchni. Etap I —
budowa boisk”. Brakujące środki
w wysokości 584 tys. zł zostaną po-
kryte z rezerwy ogólnej. 
Radni wyrazili zgodę na:
- sprzedaż majątku wodno-kanalizacy-
jnego Przedsiębiorstwu Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.; 
- wydzierżawienie w trybie bezprzetar-
gowym na okres 5 lat gruntu o po-
wierzchni 215 mkw., stanowiącego
działkę nr 353/2 położoną w Piasecznie,
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
pani Marzeny Kurzyk, z przeznacze-
niem pod pas zieleni; 
- zawarcie pomiędzy gminą Piaseczno
a Komendantem Stołecznym Policji
umowy użyczenia na okres do 30
czerwca 2011 r., począwszy od 1 kwiet-
nia 2011 r., części działki oznaczonej nr
ewid. 11 o powierzchni ok. 2934 mkw.,
położonej w Piasecznie przy ul. Kościel-
nej 3, zabudowanej budynkiem Ko-
mendy Powiatowej Policji w Piasecznie,
z przeznaczeniem na siedzibę i realizację
zadań Komendy Powiatowej Policji
w Piasecznie; 
- wydzierżawienie w trybie bezprzetargo-
wym na okres 8 lat, począwszy od dnia
1 stycznia 2011 r., działki o powierzchni
412 mkw., położonej w Piasecznie w re-
jonie ulic Czajewicza i Chopina, na rzecz
pani Anety Kocot, z przeznaczeniem na
poprawienie warunków zagospodarowa-

nia nieruchomości przyległej; 
- wydzierżawienie w trybie bezprzetargo-
wym na okres 5 lat, począwszy od dnia
30 kwietnia 2011 r., gruntu o powierzch-
ni 205 mkw., stanowiącego część działki
nr 51/73 położonej w Chyliczkach, na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy pani
Katarzyny Budek, z przeznaczeniem pod
pas zieleni i miejsca postojowe.

W związku ze sprzedażą majątku
spółce wodno-kanalizacyjnej, o 6558
tys. zł zwiększone zostały dochody na
rok 2011. Środki te zostaną przeznaczo-
ne na remonty dróg. 

W celu wsparcia osób, których
szanse na rynku pracy są najmniejsze ze
względu na niskie kwalifikacje, Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
będzie realizował projekt „Aktywne
Piaseczno”. Budżet projektu wynosi
190 tys. zł, z czego 19.950,00 zł stano-
wi wkład własny gminy. 

Zmieniona została uchwała Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr 369/XIV/2007
z dnia 17 października 2007 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznawa-
nia oraz wysokości stypendiów sporto-
wych za wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym, zmieniona uchwałą Nr
885/XXX/2008 Rady Miejskiej w Pia-
secznie z dnia 29 grudnia 2008 r. 

Nadano nazwę Zimorodka ulicy we-
wnętrznej, niepublicznej we wsi Jastrzę-
bie, odchodzącej w kierunku południo-
wym od ul. Ptaków Leśnych. 

Ponadto Rada uchwaliła Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy Piaseczno
na lata 2011-2023. 

Uchwalony został miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
części wsi Kamionka — etap I, części
wsi Złotokłos oraz części wsi Gołków.
Zdecydowano również o przystąpie-
niu do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Kamionka oraz zmiany pla-
nu zagospodarowania części wsi Wól-
ka Kozodawska. 

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 23
marca do 20 kwietnia 2011 r.
Burmistrz zatwierdził przetargi na: 
• Udrożnienie rowu w ciągu ulic Fioł-
ków i Sinych Mgieł w Zalesiu Górnym.
Wykonawca: ADMAR-U Sp. z o.o.
z Kolonii, za cenę 159.527,54 zł; 
• Zakup i dostawę materiałów do re-
montu dróg na terenie miasta i gminy
Piaseczno. Wykonawca: Firma Bu-
downictwo Drogowe JARPOL SA
z Warszawy za cenę jednostkową
brutto — kruszywo łamane kamienne
sortowane — 31,5-63 mm: kruszywo
dolomitowe — 84,87 zł/tonę, kruszy-
wo kwarcytowe — 78,72 zł/tonę; li-
niec — 4-31,5 mm: kruszywo dolomi-
towe — 72,57 zł/tonę, kruszywo
kwarcytowe — 84,87 zł/tonę; kruszo-
ny gruz betonowy 4-100mm — 43,05
zł/tonę; 
• Remonty dróg. Wykonawca: Kon-
sorcjum firm CERMAT — PRODBET
Sp. z o.o. z Prac Dużych oraz Usługi
Ogólnobudowlane i Transportowe
Andrzej Szkudlarek z Głoskowa za ce-
nę 126.101,08 zł; 
• Odbiór wraz z załadunkiem, trans-
portem i unieszkodliwieniem płyt
azbestowo-cementowych z terenu
gminy Piaseczno z obiektów należą-
cych do osób fizycznych i nieprzezna-
czonych do prowadzenia działalności
gospodarczej. Wykonawca: firma
PHUP „EuroGaz” spółka jawna ze
Zgórska, za cenę 268,92 zł za 1 tonę; 
• Budowę kanalizacji sanitarnej do
budynków mieszkalnych na terenie
Rybackiego Zakładu Doświadczalne-
go w Żabieńcu. Wykonawca: Zakład
Instalacyjny i Remontowo-Budowlany
Roman Zwierzchowski ze Zgorzały, za
cenę 481.616,97 zł. 

Burmistrz ogłosił przetargi na: 
• szacowanie nieruchomości na tere-
nie gminy Piaseczno; 
• budowę oświetlenia przy ul. Cera-
micznej w Gołkowie, gmina Piaseczno; 
• budowę oświetlenia ulicznego przy
ul. Solidarności w Runowie (II i III etap);
• roboty odwodnieniowe w rejonie
ulic: 3 Maja, Traugutta, Konopnickiej,
Okrężnej w Zalesiu Dolnym, gmina
Piaseczno; 
• odbudowę rowu i rurociągu w Józe-
fosławiu przy ul. Wilanowskiej, gmina
Piaseczno; 
• konserwację i utrzymanie zieleni na
terenie miasta i gminy Piaseczno; 
• odbudowę rowu w Zalesiu Górnym
i Wólce Kozodawskiej oraz rowu
w Bobrowcu, gmina Piaseczno; 
• odbudowę rowu „A” w rejonie
Mieszkowa i Antoninowa oraz odbu-
dowę rowu „B” w rejonie Bąkówki
i Woli Gołkowskiej, gmina Piaseczno; 
• oznakowanie dróg lokalnych i gmin-
nych — oznakowanie pionowe, po-
ziome i budowa progów zwalniają-
cych na terenie gminy Piaseczno; 
• wykonanie opracowań geodezyj-

nych dla potrzeb gminy Piaseczno; 
• wykonanie rurociągu odwodnieniowego
w Gołkowie i Jastrzębiu, gmina Piaseczno; 
• wprowadzenie zmian do projektu,
które umożliwią poszerzenie jezdni
ulicy Julianowskiej z 6 do 7 metrów. 

W tym okresie burmistrz zajmował
się bieżącymi sprawami, m.in. od-
były się następujące spotkania i wy-
darzenia z udziałem burmistrza: 
24 marca — 2 kwietnia — wizyta
delegacji Piaseczna w mieście partner-
skim Huanggang w Chinach; 
6 kwietnia
• spotkanie z prezesem Przedsiębior-
stwa Ciepłowniczo-Usługowego oraz
przedstawicielami Policji w sprawie
podłączenia do sieci budynku Komen-
dy Policji; 
• spotkanie z mieszkańcami Wólki
Kozodawskiej; 
7 kwietnia — spotkanie ze Związka-
mi Zawodowymi Nauczycieli; 
8 kwietnia
• spotkanie z burmistrzem Ursynowa
— rozmowy na temat odwodnień; 
• spotkanie z nauczycielami oraz do-
radcami metodycznymi; 
• rozdanie nagród z olimpiady mate-
matycznej; 
11 kwietnia
• spotkanie z przedstawicielami firmy
Zambet — rozmowy na temat rozbu-
dowy Szkoły nr 1 przy ul. Świętojań-
skiej w Piasecznie; 
• spotkanie z mieszkańcami Żabieńca; 
13 kwietnia — konwent burmistrzów
i wójtów z powiatu piaseczyńskiego
w urzędzie miasta Piaseczno, na któ-
rym omówiono sprawy gospodarki od-
padami w świetle nowych przepisów; 
14 kwietnia
• konkurs na członka Rady Nadzor-
czej PCU; 
• spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy; 
15 kwietnia
• spotkanie wspólników Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji; 
• spotkanie z przedstawicielami Cen-
trum Handlowego „Piotr i Paweł”; 
16 kwietnia — spotkanie z sołtysami; 
17 kwietnia — spotkanie z mieszkańca-
mi podczas Kiermaszu Wielkanocnego; 
18 kwietnia — spotkanie z przedsta-
wicielami projektu RODZINA 3+. 

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. 

Wodny park rozrywki w Złotokłosie

Kontrowersje wokół inwestycji
W piątek 13 maja na prośbę radnych zorganizowane zostało spotkanie
w Urzędzie Miasta i Gminy z przedstawicielami firmy Las Palm planującej
dużą inwestycję w rejonie Złotokłosu.

Podczas spotkania członek zarzą-
du firmy Las Palm Sebastian Barbasie-
wicz przedstawił prezentację dotyczą-
cą planowanego przedsięwzięcia, zaś
naczelnicy wydziałów Urzędu wyja-
śnili procedury oraz etapy, na jakich
rozpatrywany jest obecnie złożony
przez inwestora wniosek. 

Po części prezentacyjnej radni za-
dawali inwestorowi pytania, na które
odpowiadali przedstawiciel firmy, rad-
cy prawni z ramienia inwestora oraz
architekci projektujący obiekt. 

Obecnie w sprawie parku rozryw-
ki na wniosek inwestora firmy Las
Palm prowadzone jest postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowi-

skowych uwarunkowaniach przedsię-
wzięcia. Postępowanie w sprawie wy-
dania warunków zabudowy i zago-
spodarowania zostało zawieszone.
Wnioski złożone przez inwestora roz-
patrywane są z należytą starannością,
ale bez specjalnego traktowania. —
Nie dziwię się, że tak duża inwestycja
jak budowa wodnego parku rozrywki
wzbudza wątpliwości czy kontrower-
sje, dlatego chcemy zapewnić jak naj-
większy udział w tych postępowa-
niach mieszkańców — wyjaśnia wice-
burmistrz Daniel Putkiewicz. 

Do wglądu w Wydziale Ochrony
Środowiska jest Raport Oddziaływa-
nia Inwestycji na Środowisko przygo-

towany przez inwestora. Dokument
posiada liczne braki formalne i nieści-
słości, dlatego gmina zwraca się do in-
westora o uzupełnienia dokumentacji
o kolejne ekspertyzy. Przed wydaniem
decyzji środowiskowej inwestor musi
się też zwrócić o opinie do sanepidu
oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska. 

Jako instytucja musimy respekto-
wać prawa zarówno inwestora, jak
i mieszkańca, dlatego wydanie przez
Urząd pozytywnej decyzji będzie moż-
liwe jedynie,  gdy inwestor spełni
wszelkie wymagania wynikające
z ustawy i przepisów — wyjaśnia wice-
burmistrz Putkiewicz. 

Warsztaty dla rodziców dzieci nadpobudliwych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie zaprasza na
bezpłatne „Warsztaty dla rodziców dzieci nadpobudliwych”. 

Warsztaty skierowane są do rodziców mających dzieci w wieku 6-16 lat.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z:
Magdaleną Nienajadło psycholog

Ewą Misztal specjalistką pracy z rodziną
tel. 22 756 72 63, wewn. 118

Ilość miejsc ograniczona.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć czerwiec 2011 r.
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Krzyże Zasługi od Prezydenta RP
Dziesięcioro zasłużonych mieszkańców Piaseczna zostało uhonorowanych
państwowymi odznaczeniami, które na ostatniej sesji w imieniu Prezydenta
RP wręczył przedstawiciel Kancelarii Prezydenta pan Michał Szweycer.

Krzyże Zasługi to cywilne odzna-
czenia państwowe, nadawane za za-
sługi dla Państwa lub obywateli,
ustanowione na mocy ustawy z dnia
23 czerwca 1923 roku. Stanowią na-
grodę dla osób, które położyły zasłu-
gi dla Państwa lub obywateli, speł-
niając czyny przekraczające zakres
ich zwykłych obowiązków, a przyno-
szące znaczną korzyść Państwu lub
obywatelom. Są nadawane także za
ofiarną działalność publiczną, ofiarne
niesienie pomocy oraz działalność
charytatywną. 

Odznaczenia otrzymało dziesięcio-
ro mieszkańców gminy wyróżniają-
cych się zaangażowaniem i pracą na
rzecz lokalnej społeczności, działalno-
ścią w sektorze organizacji pozarządo-
wych i akcjami charytatywnymi. 

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali:
pani Edyta Banasiewicz — działaczka
na rzecz osób niepełnosprawnych, ini-
cjatorka akcji „Piaseczno bez barier”;
pan Maciej Adamczyk — harcerski ra-
townik medyczny, ratujący życie w ak-
cjach na terenie powiatu piaseczyń-
skiego oraz organizator licznych warsz-
tatów nauki pierwszej pomocy; pan
Sebastian Bryciński, dzięki którego re-
akcji wstrzymano prace budowlane na
placu Piłsudskiego, powodujące nisz-
czenie odkrytych tam zabytkowych
pozostałości po miejskim ratuszu; pan
Artur Brzychcy — założyciel organizacji
rycerskiej, kultywujący polskie tradycje
średniowieczne; pan Paweł Dobosz —
prezes stowarzyszenia Piaseczyńska
Grupa Obywatelska, organizator wielu
debat i akcji społecznych, wspierający
rozwój społeczeństwa obywatelskiego;

pani Ewa Lubianiec — prezes Fundacji
Pomóż Dorosnąć, osoba o wielkim ser-
cu, oddana pomocy dzieciom i mło-
dzieży z rodzin dysfunkcyjnych, do-
tkniętych różnorodnymi trudnościami
życiowymi; pan Łukasz Owczarek —
kierownik Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Zalesiu Dolnym, działający na
rzecz polepszenia sytuacji osób niepeł-
nosprawnych umysłowo i fizycznie. 

Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: pan
Janusz Bołożuk — honorowy obywa-
tel Piaseczna, prezes fundacji Domus
et Labor, organizujący zbiórki poży-
wienia i odzieży dla osób potrzebują-
cych oraz warsztaty dla bezrobot-
nych, założyciel Centrum Porad Praw-
nych i Obywatelskich w Piasecznie;

pani Aniceta Maciejewska — dzia-
łaczka środowiska harcerskiego i zu-
chowego, wieloletnia skarbnik ZHP
Piaseczno, która stworzyła obecne
struktury ZHP w naszej gminie; pan
Andrzej Rutkowski — założyciel i wie-
loletni prezes Społecznego Komitetu
Renowacji Cmentarza Parafialnego
w Piasecznie, dzięki którego działal-
ności udało się odrestaurować mur
i zabytkowe nagrobki. 

Serdecznie gratulujemy odznaczo-
nym mieszkańcom oraz życzymy dal-
szej skutecznej działalności dla dobra
społeczności, tak niezmiernie ważnej
i przynoszącej ogromną satysfakcję
z najmniejszych nawet sukcesów. 

red.

Janusz Bołożuk z Fundacji domus et Labor odbiera Złoty Krzyż Zasług

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza nabór na stanowisko pracy 

Naczelnika Wydziału Infrastruktury
i Transportu Publicznego

1. Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe, 
• 5-letni staż pracy (posiadanie doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku kierowniczym w jednost-
kach sektora finansów publicznych będzie dodatkowym atutem), 
• znajomość pakietu MS Office, 
• znajomość ustaw właściwych ze względu na zakres działań wydziału, jak również ustawy o finansach publicz-
nych, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego i innych aktów prawnych regu-
lujących kompetencje i zadania samorządu terytorialnego, 
• posiadanie wiedzy umożliwiającej wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków. 

2. Do zakresu wykonywanych obowiązków będą należały nadzór, koordynacja, kontrola i organizacja pra-
cy w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego, przede wszystkim w zakresie: 
• ewidencji dróg, 
• organizacji ruchu drogowego na terenie gminy, 
• transportu zbiorowego, 
• rozwoju infrastruktury technicznej, 
• bieżącego utrzymania dróg, stałego monitorowania stanu nawierzchni drogowych, 
• opracowania i stałego uaktualniania wieloletniego planu remontów, modernizacji i budowy dróg, odwodnienia,
decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących zajęcia pasa drogowego. 

3. Proponowane warunki zatrudnienia: 
• stanowisko służbowe — Naczelnik Wydziału, 
• wynagrodzenie stosownie do stanowiska, zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno (łącznie brutto w przedziale od 5 do 8 tys. zł.), 
• pierwsza umowa zawarta na okres próbny (3 miesiące), po okresie próbnym możliwość zawarcia umowy na czas
określony lub na czas nieokreślony. 

4. Wymagane dokumenty: 
• życiorys (CV), 
• list motywacyjny, 
• dyplom ukończenia studiów wyższych, 
• kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, 
• zaświadczenie z KRK lub oświadczenie kandydata o niekaralności, 
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Ko-
ściuszki 5, lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, w terminie do
dnia 6 czerwca 2011 r., z dopiskiem „Naczelnik IT” (decyduje data wpływu do Urzędu). 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą i podpisane: Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu re-
krutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmia-
nami) oraz ustawą z dnia 18 grudnia 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zmianami). 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Zdzisław Lis

Porady prawne i obywatelskie
Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich we
współpracy z fundacją Domus Et Labor organizu-
je pomoc dla mieszkańców powiatu piaseczyń-
skiego w ramach projektu „Co każda obywatelka
i każdy obywatel wiedzieć powinni”.

Celem głównym projektu reali-
zowanego z Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki (Poddziałanie:
5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskie-
go) jest zaspokojenie elementar-
nych, najważniejszych potrzeb spo-
łecznych związanych z dostępem do
bezpłatnej pomocy prawnej i zwięk-
szenie dostępności do poradnictwa
prawnego i obywatelskiego miesz-
kańców powiatu piaseczyńskiego
znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej. 

Trzej doradcy i dwaj eksperci
pracujący w Centrum od wielu lat
są związani z poradnictwem i od-
powiednio przeszkoleni. 

Porady są udzielane bezpłatnie,
w sposób rzetelny i bezstronny.
Gwarantowane jest prawo do ano-
nimowości oraz aktualności i rzetel-
ności informacji. Centrum zapewnia
praktyczny system informacyjny, ja-
sny i przystępny. Wyjaśnienia przy-
gotowywane są w sposób zrozumia-
ły dla każdego człowieka. 

Centrum Porad Prawnych 
i Obywatelskich w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Puławska 32E
(lokal na parterze, 

wjazd od ul. Warszawskiej) 
od poniedziałku do czwartku 

w godzinach 10.00-17.00
tel. 22 756 76 64

poradnictwopiaseczno@gmail.com
www.poradnictwopiaseczno.org

Komunikat dla przedsiębiorców
Uprzejmie informujemy, że

w związku ze zmianą ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej z dniem
1 lipca 2011 r. i przeniesieniem danych
do Centralnej Ewidencji i Informacji
Działalności Gospodarczej istnieje ko-
nieczność skorygowania lub uzupeł-
nienia istniejących wpisów zarejestro-
wanych w ewidencji działalności go-
spodarczej prowadzonej przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Piaseczno. 
Aktualizacji wymagają 
następujące dane:
- przedmiot działalności zgodnie z ko-
dami PKD 2007, 
- nr PESEL, 
- nr REGON, 
- nr NIP, 
- informacja o obywatelstwach, 
- adres poczty elektronicznej (o ile posiada), 
- adres do doręczeń. 
Aktualizacji danych należy dokonać
na druku EDG-1. 

Jeżeli działalność gospodarcza nie jest
prowadzona, prosimy o informację
o zaprzestaniu prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. 

Zgłoszenie zmiany może być zło-
żone osobiście lub przez pełnomocni-
ka (wymaga pełnomocnictwa nota-
rialnego), bądź przesłane listem pole-
conym. W przypadku przesłania li-
stem poleconym wniosek EDG-1 musi
być opatrzony własnoręcznym podpi-
sem wnioskodawcy, którego własno-
ręczność poświadczona jest przez no-
tariusza. 

Druki EDG-1 można pobrać
w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno i na stronie internetowej
Ministerstwa Gospodarki —
www.mg.gov.pl. 
Informacji udziela Wydział Ewidencji
Działalności Gospodarczej, 
tel. 22 701 75 17 oraz 22 701 75 18.

fot. T. Pawlak

Turniej koszykówki
ulicznej w Piasecznie

Warunki uczestnictwa i regulamin
dostępne są na stronie www.ks.pwik-
piaseczno.pl. 

Zapisy prosimy kierować na adres
streetballpiaseczno@wp.pl lub osobi-
ście na godzinę przed zawodami. 

Uczestnicy podzieleni zostaną na
dwie grupy: do lat 18 oraz open. 

W turnieju gościnnie uczestniczyć
będzie drugoligowa drużyna PWiK
Piaseczno. 

Dla uczestników przewidziane są
pamiątkowe dyplomy, a dla zwycięz-
ców — medale i nagrody rzeczowe. 

Organizatorem turnieju jest sekcja
koszykówki mężczyzn PWiK Piaseczno. 

W dniu 29 maja w godzi-
nach od 12.00 do 17.00
na parkingu przy ul. Sie-
rakowskiego w Piasecz-
nie, z okazji Dnia Ziemi,
odbędzie się turniej ko-
szykówki ulicznej —
Street Ball 2011.



Na sesji 18 maja uhonorowano pamiątkową tabliczką małżeństwo literatów Marię 
i Jana Ziółkowskich, którzy w tym roku obchodzą rocznicę 60-lecia twórczości literackiej.
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60-lecie twórczości literackiej

Ślady Piaseczna w literaturze

Wspólnie małżonkowie wydali po-
nad 50 książek, w tym kilka o miesz-
kańcach Piaseczna, m. in. „Czarownicę
z Piaseczna”, a także „Kocha, lubi, sza-
nuje”. W obu tych książkach występu-
ją autentyczne postacie — mieszkańcy
Piaseczna. Na podstawie książki autor-
stwa Marii Ziółkowskiej zatytułowanej
„Czarownica z Piaseczna” został zreali-
zowany spektakl teatralny, wystawiany
w piaseczyńskim Domu Kultury. Frag-
menty powieści czytane były również
w Polskim Radiu. Autorka, oprócz
twórczości pisarskiej, zajmowała się
propagowaniem i nauczaniem języka
esperanto. Przez wiele lat udzielała się
również społecznie w komisji do spraw
wykroczeń, z posiedzeń której pisała
relacje w ogólnopolskiej prasie. 

W tym roku Jan Ziółkowski skoń-
czy 95 lat, a Maria Ziółkowska właśnie

ukończyła 87. Ich bogaty dorobek
twórczy oraz działalność społeczna na
terenie Piaseczna budzą głęboki sza-

cunek i podziw. Naszym znamienitym
Gościom życzymy dużo zdrowia i ko-
lejnych wspaniałych jubileuszy!

Autorka książek o Piasecznie uhonorowana przez burmistrza i przewodniczącego Rady 

Więcej pieniędzy na remonty dróg
Na sesji 20 kwietnia 2011 r. Rada Miejska wyraziła zgodę na sprzedaż ma-
jątku wodno-kanalizacyjnego gminy na rzecz spółki PWiK Piaseczno. Pie-
niądze ze sprzedaży w kwocie blisko 6,5 mln zł przeznaczono na remonty
dróg gminnych.

Za pozyskane ze sprzedaży środki
zostanie wyremontowanych i odtwo-
rzonych na terenie gminy blisko 35 tys.
mkw. nawierzchni asfaltowych i 27 tys.
mkw. dróg gruntowych. Zbudowane
zostanie ponad 2,2 tys. mkw. chodni-
ków, a wyremontowane blisko 2,5 tys.
mkw. nawierzchni z kostki brukowej. 
Prace remontowe obejmą następują-
ce ulice: 

Piaseczno
• ul. Energetyczna — remont jezdni
asfaltowej na odcinku od ul. Kinesko-
powej do ul. Wilanowskiej, oraz po-
między ulicami Granitową i Rubinową, 
• ul. Dworcowa — remont jezdni pomię-
dzy ulicami Towarową i Nadarzyńską, 
• ul. Czajewicza — remont jezdni od
ul. Gerbera do al. Kalin, 
• ul. 3-go Maja — remont nawierzch-
ni asfaltowej, 
• ul. Wojska Polskiego — przebudo-
wa chodnika oraz remont nawierzch-
ni pomiędzy ul. Nadarzyńską i ul.
Sienkiewicza, 
• ul. Lipowa — wykonanie na-
wierzchni asfaltowej na skrzyżowa-
niach z ul. Kmicica, Zagłoby i Kurce-
wiczówny w celu zmiany organizacji
ruchu na ul. Lipowej oraz wykonanie
nawierzchni asfaltowej na ul. Woło-
dyjowskiego od ul. Pod Bateriami do
ul. Północnej wraz z odwodnieniem
powierzchniowym, 
• ul. Kajki — wykonanie nawierzchni
asfaltowej i odwodnienia od ul. Wy-
czółkowskiego do ul. Orężnej, 
• ul. Wyczółkowskiego — remont ist-
niejącej podbudowy oraz wykonanie
odcinkowej nakładki asfaltowej, 
• ul. Wybickiego — nawierzchnia as-
faltowa wraz z przykanalikami od-
wadniającymi, 
• ul. Konarskiego — nawierzchnia asfalto-
wa z odwodnieniem powierzchniowym, 
• ul. Okrężna — nawierzchnia asfal-
towa oraz wykonanie odwodnienia
w rejonie ul. Zielonej wraz z łączni-
kiem do ul. Konopnickiej. 

Głosków
• ul. Ceramiczna — remont na-
wierzchni asfaltowej, 
• ul. Abramowicza oraz ul. Rybna
w Woli Gołkowskiej — przełożenie na-
wierzchni z kostki oraz wymiana
i wzmocnienie podbudowy betonowej,
• ul. Ogrodowa — wykonanie podbudo-

wy z tłucznia oraz nakładki asfaltowej na
odcinku od ul. Parkowej do ul. Klonowej. 

Józefosław
• ul. Wilanowska — remont na-
wierzchni jezdni i chodnika, 
• ul. Osiedlowa — wykonanie na-
wierzchni asfaltowej na środkowym
odcinku ulicy. 

Wólka Kozodawska
• ul. Herbacianej Róży, ul. Wichrowa,
ul Bajkowych Domków, ul. Czaro-
dziejska — wykonanie odcinków
jezdni asfaltowej. 

Baszkówka
• ul. Wierzbowa - nakładka remonto-
wa nawierzchni asfaltowej. 

Zalesie Górne
• ul. Południowa — wykonanie na-
wierzchni asfaltowej przy dojeździe
do cmentarza oraz wykonanie rowu
odwodnieniowego, 
• ul. Nowinek — wykonanie na-
wierzchni asfaltowej i odwodnienia po-
wierzchniowego oraz wykonanie na-
wierzchni asfaltowej na każdym skrzy-
żowaniu w celu zmiany organizacji ru-
chu na skrzyżowania równorzędne. 

Gmina dostarcza 
— mieszkańcy budują

Każdego roku w budżecie gminy
rezerwowane są środki finansowe na
bieżące utrzymanie dróg. Z tej puli
burmistrz przeznacza określoną kwotę
na dostawy materiałów budowlanych

w zależności od ilości zawartych w zło-
żonych przez mieszkańców wnioskach.

Efektem takiej współpracy jest do-
stawa materiałów w konkretne miej-
sce, gdzie wnioskodawcy sami decy-
dują, czy utwardzić dany odcinek dro-
gi, czy tylko wypełnić miejsca, w któ-
rych tworzą się kałuże. 

- Bardzo podoba nam się taka
współpraca z mieszkańcami. To prze-
cież oni najlepiej wiedzą, gdzie po-
trzebna jest interwencja, a dokładając
swoją pracę przy rozgarnianiu dostar-
czonego materiału, pozwalają nam
zaoszczędzić środki finansowe, które
wykorzystujemy w innych miejscach
— mówi burmistrz Zdzisław Lis. 

Program współpracy gminy i miesz-
kańców cieszy się z roku na rok coraz
większym zainteresowaniem. W tym
roku na ten cel zostało przeznaczone
200 tys. zł, lecz z uwagi na znacznie
większe potrzeby zawarte we wnio-
skach mieszkańców burmistrz zdecydo-
wał o przyznaniu kolejnych 300 tys. zł. 

Do dziś (z puli 200 tys. zł) gmina
zrealizowała już dostawy ok. 1770
ton tłucznia i 970 ton gruzu. Nowo
przyznane środki będą dysponowane
po rozpisaniu nowego przetargu, ale
już teraz wiadomo, że dostarczonych
zostanie kolejne 3800 ton tłucznia. 

Szczegółowy harmonogram dostaw
dostępny jest na gminnej stronie inter-
netowej www.piaseczno.eu w dziale
komunikacja/drogi.

red. 

Utwardzanie ul. Staszica w Złotokłosie

Wymiana doświadczeń
W ramach wizyty studyjnej finansowanej ze środ-
ków unijnych liderzy edukacji z Europy spotkali
się 12 maja w Urzędzie Miasta z wiceburmistrzem
Piaseczna Danielem Putkiewiczem.

Wymianę doświadczeń w zakresie
edukacji, szczególnie edukacji języko-
wej, zorganizowało w ramach euro-
pejskiego grantu niepubliczne przed-
szkole „Świat Bajek”. Wizyta studyj-
na dziewięciorga zagranicznych re-
prezentantów obejmowała spotkanie
z pracownikami Mazowieckiego Sa-
morządowego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli oraz wykładowcami i stu-
dentami Wydziału Pedagogicznego
Uniwersytetu Warszawskiego. Liderzy
edukacji mieli też okazję obserwować
zajęcia w American School of Warsaw
oraz uczestniczyć w imprezie „Dzień

Języków” zorganizowanej przez na-
uczycieli i uczniów Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Józefosławiu przy ul. Ka-
meralnej. Na spotkaniu z wiceburmi-
strzem Piaseczna goście wysłuchali
prezentacji o rozwoju oświaty i edu-
kacji w naszym mieście oraz dyskuto-
wali na temat różnic w systemach
oświatowych w europejskich krajach,
które reprezentowali. Ostatniego dnia
wizyty liderzy wzięli udział w warszta-
tach językowych prowadzonych przez
szkołę językową „Helen Doron” oraz
odwiedzili polsko-angielskie przed-
szkole „Kid's Academy”.

Przedstawiciele 9 państw Unii Europejskiej z roboczą wizytą w Piasecznie

fot. T. Pawlak fot. T. Pawlak

Matematyczni liderzy
Stało się już tradycją, że w Szkole

Podstawowej nr 1 w Piasecznie organi-
zowany jest Międzynarodowy Konkurs
„Kangur Matematyczny”. Już po raz
ósmy przystąpiło do niego wielu
uczniów z klas II-VI. Zmagania dzieci
z trudnymi zadaniami konkursowymi
zaowocowały zdobyciem maksymalnej
ilości punktów przez uczniów naszej
szkoły — Jurka Denisiewicza (kategoria
Maluch) oraz Szymona Krawczaka (ka-
tegoria Kangurek). Organizator kon-
kursu ufundował nagrody — wyciecz-
kę do Legolandu w Danii dla Jurka,
oraz nagrodę rzeczową dla Szymona.
Listę zwycięzców uzupełnia piętnastu
uczniów, którzy uzyskali w konkursie
bardzo dobre wyniki oraz wyróżnienia. 

Wspomnieć należy, iż kadra peda-
gogiczna Szkoły Podstawowej nr
1 w Piasecznie wspiera rozwój talen-

tów matematycznych już od najmłod-
szych klas. Dzieci mają możliwość
uczestniczenia w kołach przedmioto-
wych, w czasie których nauczyciele
wykorzystują innowacyjne metody
nauczania, co sprawia, że wielu
uczniów nagradzano w różnych kon-
kursach. 

Wynik maksymalny w Międzyna-
rodowym Konkursie Matematycznym
„Kangur” uczniowie naszej szkoły
osiągnęli po raz pierwszy. 

Serdecznie gratulujemy Jurkowi
i Szymonowi odniesienia tak wielkie-
go sukcesu! Życzymy dalszych osią-
gnięć, wytrwałości i dociekliwości
w zdobywaniu wiedzy, gdyż „w ma-
tematyce nie ma specjalnej drogi dla
królów”. 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1
w Piasecznie

fot. T. Pawlak

Dla osób 
poszukujących pracy

Jeśli masz kłopot ze znalezieniem pracy, 
czujesz się zagubiony i nie wierzysz we własne możliwości,
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie, 

ul. Wojska Polskiego 54, zaprasza do udziału 

w bezpłatnej grupie wsparcia 
dla osób poszukujących pracy

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Joanna Poncyliusz specjalista pracy socjalnej, 

tel. 22 756 72 63
lub 22 750 33 08 wewn. 118

Katarzyna Pecko psycholog, tel. 22 756 72 63
lub 22 750 33 08 wewn. 110

Przewidywany termin rozpoczęcia spotkań 8 czerwca 2011 r.
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Wodociągi i kanalizacja

Rusza budowa sieci w Bobrowcu
W maju Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie rozpoczy-
na prace budowlano-wykonawcze sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w miejscowości Bobrowiec. 

Jest to jeden z najważniejszych
i najbardziej oczekiwanych etapów
dużego projektu inwestycyjnego. Ge-
neralnym wykonawcą tej inwestycji
jest przedsiębiorstwo Wodrol SA
z Rzeszowa. Firma ta ma duże do-
świadczenie w realizacji inwestycji na
terenie gminy Piaseczno. W ubiegłych
latach wybudowała na terenie naszej
gminy m.in. sieć kanalizacyjną w Chy-
licach i Zalesiu Dolnym. 

W pierwszym etapie budową sie-
ci będą objęte następujące ulice
w ramach sieci kanalizacyjnej: ul.
Główna z odgałęzieniami, ul. Droga
od ul. Głównej dz. nr ewid. 161/11,
117/20, ul. Pomyślna, ul. Gościnna,
ul. Przy Lesie, ul. Mazowiecka na
odc. od ul. Jaśminowej do ul. Brzozo-
wej z odgałęzieniami, ul. Brzozowa,
ul. Willowa z odgałęzieniami, ul. Je-
sienna z odgałęzieniami, ul. Bajeczna
z odgałęzieniami, ul. Jaśminowa, ul.
Wiklinowa, ul. Wilgi na odcinku od

ul. Kormoranów do końca w kierun-
ku ul. Głównej wraz z odgałęzienia-
mi. Łączna długości projektowanej
sieci kanalizacyjnej w I etapie wynosi
ok. 7800 m. Dodatkowo przy ulicy
Głównej zostanie wybudowana pom-
pownia ścieków. W zakres projekto-
wanej sieci wodociągowej wchodzą
następujące ulice: droga od ul. Głów-
nej do ul. Skrajnej dz. nr ewid.
161/11, odgałęzienie od ulicy Głów-
nej dz. nr ewid. 117/20, ul. Willowa
z odgałęzieniami, ul. Jesienna z odga-
łęzieniami, ul. Jaśminowa, ul. Bażan-
cia, ul. Orla, ul. Wilgi oraz ul. Willowa
z odgałęzieniami. Planujemy wykona-
nie ponad 2300 m sieci wodociągo-
wej w tym rejonie. 

Wszystkie pracy budowlane zosta-
ną wykonane do końca 2011 roku.
Będziemy dokładali wszelkich starań,
aby prace budowlane przebiegały
z jak najmniejszą uciążliwością dla
mieszkańców. Jednakże przy tego ty-

pu inwestycji nie obejdzie się bez
utrudnień, za które już dziś przepra-
szamy i prosimy mieszkańców wsi Bo-
browiec o wyrozumiałość. 

Kolejne etapy prac związanych
z budową sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej w Bobrowcu będą prowa-
dzone w 2012 roku. W przypadku py-
tań związanych z budową sieci zapra-
szamy do odwiedzania naszej strony
internetowej www.pwikpiaseczno.pl,
gdzie publikujemy bieżące informacje
o tej oraz innych inwestycjach. Zapra-
szamy też do kontaktu z Biurem Ob-
sługi Klienta. 

Mamy nadzieję, że dzięki naszej
pracy i czynionym inwestycjom
przyczynimy się do poprawy jakości
środowiska naturalnego naszej gmi-
ny, jak również podniesiemy stan-
dard życia mieszkańców. Wpisuje
się to w misję naszego Przedsiębior-
stwa — „Codziennie w trosce o śro-
dowisko”. 

Turniej Straży Granicznej
Z okazji 20. rocznicy powołania Straży Granicznej w dniach 28 - 29 maja
w hali GOSiR w Piasecznie odbędzie się turniej piłki nożnej z udziałem dwu-
nastu drużyn. Dla kibiców zostały przygotowane również inne atrakcje.

Od godz. 12.30 o Puchar Komen-
danta Nadwiślańskiego Oddziału Stra-
ży Granicznej oraz Przewodniczącego
Samodzielnego Związku Zawodowego
Funkcjonariuszy Straży Granicznej ry-
walizować będą m.in. zawodnicy
z Nadwiślańskiego Oddziału Straży
Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Służ-
by Kontrwywiadu Wojskowego, Biesz-
czadzkiego Oddziału Straży Granicz-
nej, Komendy Głównej Straży Granicz-
nej, FRONTEX-u, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Centralnego Biura
Śledczego. Turniej patronatem objął
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno. 

Zawody są częścią obchodów 
20-lecia Straży Granicznej. Z tej okazji

funkcjonariusze przygotowali dla miesz-
kańców Piaseczna takie atrakcje jak:
pokaz psów służbowych, pokaz uzbro-
jenia i umundurowania specjalistyczne-
go, wystawa pojazdów służbowych —
Land Rover, Jeep, Quad, Schengen Bus. 

Wszystkich zainteresowanych spe-
cyfiką służby w Straży Granicznej za-
praszamy w sobotę pomiędzy godziną
11.00 a 16.00 do siedziby GOSiR Pia-
seczno przy ul. Sikorskiego 20. Pomię-
dzy godziną 12.30 a 12.50 będą mogli
Państwo obejrzeć pokaz kung-fu/wu-
shu w wykonaniu szkoły „Złoty Lew”
z Warszawy pod kierunkiem trenera
kadry narodowej, pana Michała Bo-
rawskiego. 

Partnerska gmina Upplands Väsby

Wizyta związkowców ze Szwecji

Z jednodniową wizytą gościli w Piasecznie przed-
stawiciele związku zawodowego z partnerskiej
gminy Upplands Väsby w Szwecji.

Dziesięcioosobowa grupa przed-
stawicieli największego w Szwecji
związku zawodowego Swedish Muni-
cipal Workers Union, która na kilka
dni przyjechała do Warszawy, odwie-
dziła 5 maja Urząd Miasta i Gminy
w Piasecznie, gdzie spotkała się
z przedstawicielami tutejszego związ-
ku zawodowego NSZZ „Solidarność”.
Goście, przywitani przez burmistrza,

obejrzeli prezentację dotyczącą gminy
Piaseczno, następnie dyskutowali
z pracownikami urzędu o zagadnie-
niach dotyczących praw pracowni-
czych, porównując systemy funkcjo-
nujące w Polsce i Szwecji. Po wizycie
w urzędzie Szwedzi odwiedzili też
Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz
Przedszkole Publiczne w Zalesiu Gór-
nym, a także tężnię w Konstancinie.

W tym roku przypada 10-lecie nawiązania partnerskich kontaktów z gminą Upplands
Vasby w Szwecji

fot. T. Pawlak

Jubilaci na sesji
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Piasecznie burmistrz Zdzisław Lis
wspólnie z przedstawicielem Prezydenta RP panem Michałem Szweycerem
wręczyli medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Uhonorowano pięć par z gminy
Piaseczno: państwa Zofię i Kazimierza
Kornaszewskich, państwa Mariannę
i Władysława Macieja, państwa Cze-

sławę i Henryka Janickich, państwa Bo-
gumiłę i Mieczysława Przeździeckich
oraz państwa Elżbietę i Józefa Trzeciak.
Jubilaci otrzymali także pamiątkowe

dyplomy, kosze ze słodyczami i kwiaty.
Burmistrz pogratulował nagrodzonym
wytrwałości i życzył wielu kolejnych lat
spędzonych wspólnie. 

fot. T. Pawlak
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Kontynuacja projektu Urb.Energy

Piaseczyńscy przedsiębiorcy

Liderzy w pozyskiwaniu
Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski udostępnił raport na temat skuteczności pozyskiwa-
nia funduszy europejskich przez przedsiębiorców z terenu województwa
mazowieckiego. Raport dotyczy funduszy pozyskiwanych w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (rozwój
przedsiębiorczości) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wyniki raportu wskazują na bar-
dzo wysoką pozycję przedsiębiorców
piaseczyńskich na listach rankingo-
wych w pozyskiwaniu funduszy euro-
pejskich. Raport jest bardzo obszerny,
więc poniżej przytaczam tylko naj-
ważniejsze dane. 

W I konkursie, ogłoszonym
w 2008 r., na łączną liczbę 1054 zło-
żonych wniosków przedsiębiorcy z re-
gionu piaseczyńskiego złożyli 40, co
pod względem ilości złożonych wnio-
sków uplasowało Piaseczno na 5.
miejscu w województwie mazowiec-
kim, za Warszawą (248), Wołominem
(51), Pruszkowem (50) i Radomiem
(45), spośród wszystkich 42 powiatów
województwa mazowieckiego. 

Spośród 407 wniosków, które
znalazły się na zatwierdzonych li-
stach rankingowych, aż 1/5 realizo-
wana jest w mieście stołecznym
Warszawa (85 projektów). Drugim
pod względem ilości realizowanych
projektów powiatem jest miasto Ra-
dom (28 projektów). W powiecie
wołomińskim realizowane są 22
projekty, w mieście Płock 19 pro-
jektów, w powiecie pruszkowskim
18 projektów, a z obszaru powiatu
piaseczyńskiego 17 projektów na

łączną kwotę 25,6 mln zł. Spośród
tych firm 15 to firmy z terenu gmi-
ny Piaseczno. 

Pod względem skuteczności składa-
nych wniosków, wśród tych regionów,
z których złożono największą liczbę
wniosków, przedsiębiorcy regionu piase-
czyńskiego uplasowali się na 4. pozycji,
za Radomiem, Płockiem i Wołominem. 

Z udostępnionych danych wynika, że
firmy z regionu piaseczyńskiego utwo-
rzyły w wyniku realizacji tych projektów
170 miejsc pracy, w tym 24 dla kobiet. 

W II konkursie, ogłoszonym
w 2010 r., pod względem ilości zło-
żonych wniosków Piaseczno uplaso-
wało się w województwie mazowiec-
kim już na 3. miejscu, za Warszawą
(175 wniosków) i Wołominem (42
wnioski). Łącznie z terenu wojewódz-
twa mazowieckiego złożono 657
wniosków na kwotę 1.662,3 mln zł. 

Z obszaru powiatu piaseczyńskiego
wpłynęło 38 wniosków na kwotę 88,5
mln zł, w tym 23 z mikroprzedsiębiorstw,
12 z małych firm i 3 ze średnich firm. 

Firmy składające aplikacje zadekla-
rowały łącznie utworzenie 227 miejsc
pracy, w tym 43 dla kobiet. Spośród 38
aplikacji aż 37 deklaruje zastosowanie
w projektach rozwiązań innowacyjnych. 

Ponieważ ocena merytoryczna II
konkursu nie została jeszcze zakoń-
czona, pozostałych informacji nie
można jeszcze uzyskać ani ocenić. 

Poza wysoką pozycją rankingową
firm piaseczyńskich pod względem ilości
składanych wniosków, na uwagę zasłu-
guje także ponad trzykrotny, w stosun-
ku do poprzedniego naboru, wzrost
wartości wniosków, składanych przez
przedsiębiorców z naszego terenu. 

Na uwagę zasługuje też fakt, że
jak wynika z ww. statystyk niemal co
drugi wniosek składany przez firmy
piaseczyńskie uzyskał dofinansowa-
nie. To bardzo wysoka skuteczność.
Pragniemy przy okazji przypomnieć,
że od 2004 roku w Urzędzie Miasta
i Gminy można uzyskać kierunkowe
porady na temat istniejących Progra-
mów Operacyjnych UE dostępnych
na terenie Polski, procedur związa-
nych z ich wykorzystywaniem, wa-
runkami pozyskiwania funduszy i nie-
zbędnej do przygotowania dokumen-
tacji aplikacyjnej a w latach 2004-
2007 gmina organizowała liczne
szkolenia dla przedsiębiorców pra-
gnących pozyskiwać takie fundusze. 

Janusz Bielicki
e-mail: bielicki@piaseczno.eu

Gmina Piaseczno złożyła aplikację dotyczącą pozyskania 193.000,00 euro z fundu-
szy unijnych na modernizację terenów zielonych i otoczenia budynków znajdują-
cych się w kwartale ulic Fabryczna, Puławska, Kusocińskiego i Wojska Polskiego.

Od stycznia 2008 r. realizowany
jest w Piasecznie europejski projekt
Urb.Energy finansowany z funduszy
Baltic Sea Region Programme 2007-
2013. Poświęcony jest on opracowa-
niu koncepcji finansowania moderni-
zacji i termomodernizacji budynków
oraz poprawy infrastruktury ich ota-
czających. Przypominamy, że w Pia-
secznie projekt ten obejmuje budynki
znajdujące się w kwartale ulic Fa-
bryczna, Puławska, Kusocińskiego
i Wojska Polskiego. W jego ramach
wszystkie budynki znajdujące się na
tym terenie otrzymały już nieodpłatnie
aktualne audyty energetyczne, a dla
tego obszaru opracowana zostały
Koncepcja Zintegrowanego Rozwoju
Urbanistycznego oraz Koncepcja Efek-
tywnej Energetycznie Modernizacji
Budynków, sfinansowane w 85%
z funduszy tego projektu oraz w 15%
z budżetu gminy Piaseczno. Piaseczno
jest jedynym polskim miastem, które
zakwalifikowano do tego projektu. 

W związku z udaną realizacją tego
projektu w Piasecznie, gmina jako je-
den z nielicznych jego partnerów uzy-
skała od Lidera Projektu — Niemiec-
kiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa
i Urbanistyki — możliwość złożenia

swojej dodatkowej aplikacji w nabo-
rze związanym z jego kontynuacją. 

Gmina Piaseczno złożyła taką apli-
kację. Zostały dołączone do niej listy
popierające, m. in. od Zarządu Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego oraz Banku Gospo-
darstwa Krajowego — aktywnie
wspierających projekt Urb.Energy re-
alizowany w Piasecznie. 

Dodatkowo złożony wniosek doty-
czy pozyskania 193.000,00 euro
z funduszy unijnych na modernizację
terenów zielonych i otoczenia budyn-
ków znajdujących się w kwartale ulic
będących dotychczas podmiotem tego
projektu, czyli Fabrycznej, Puławskiej,
Kusocińskiego i Wojska Polskiego. 

Projekt obejmuje przeprowadze-
nie następujących, zamierzonych
działań na tym terenie: 

1. uporządkowanie terenów zielo-
nych i wzbogacenie ich o elementy
małej architektury, 
2. naprawę chodników, 
3. modernizację altanek śmietnikowych, 
4. wymianę opraw oświetleniowych
na tym terenie na energooszczędne. 

Aktualnie trwa ocena formalna i me-
rytoryczna tego wniosku. Jej wyniki będą
znane jesienią bieżącego roku. W przy-
padku pomyślnej oceny wniosku, byłby
on realizowany w latach 2012-2013. 

Wszelkie bieżące informacje związa-
ne z projektem Urb. Energy można śle-
dzić na stronie internetowej projektu:
www. urbenergy. eu oraz stronie inter-
netowej gminy www. piaseczno. eu
w zakładce Fundusze EU — Urb. Energy.

Koordynator projektu 
Janusz Bielicki

e-mail: bielicki@piaseczno.eu

Ratujmy Olę!
Pomimo swoich trzech lat Aleksandra Jurek dziel-
nie walczy o zdrowie i życie. Z godnością oraz
wiarą w ludzi dobrej woli poddaje się kolejnym
zabiegom, które mogą ją uratować. Zaczyna jed-
nak brakować jej czasu...

Ola to mała mieszkanka Mysiadła. Ma
trzy lata i trzy miesiące. W trzecim tygo-
dniu życia lekarze okuliści z Centrum
Zdrowia Dziecka wykryli u niej siatków-
czaka (nowotwór obu gałek ocznych).
Rozpoczęło się długotrwałe leczenie z za-
stosowaniem chemioterapii, krioterapii,
termoterapii, wreszcie chemiotermotera-
pii. Ola dzielnie znosiła koszmar związany
z ciągłymi, kilkudniowymi pobytami
w szpitalu. Doprowadziło to do ustąpienia
choroby na 17 miesięcy. 

Niestety, w listopadzie 2010 r.
w lewym oczku pojawił się guz umiej-
scowiony w pobliżu nerwu wzrokowe-
go. Mimo stosowania wielu rozwiązań
lekarzom nie udało się doprowadzić
do zahamowania jego wzrostu, a Ola
bardzo szybko traci wzrok. Lekarze za-
lecili usunięcie oczka lub kosztowne
leczenie w Wielkiej Brytanii. 

Zrozpaczeni rodzice szukają po-
mocy wszędzie i zbierają każda zło-
tówkę, aby ich dziecko mogło poddać
się bardzo drogiej terapii. Z każdą go-
dziną oddala się możliwość wylecze-
nia dziewczynki. 

Do walki rodziców przyłączyła się
także Fundacja CMP — Czy Mogę

Pomóc? Fundacja zbiera pieniądze na
leczenie Oleńki i przekazuje informa-
cje o dziewczynce wszystkim ludziom,
którzy mogliby w jakikolwiek sposób
pomóc. Wpłat na rzecz małej Oli
można dokonywać na specjalne kon-
to Fundacji: 

Fundacja CMP — Czy Mogę Pomóc? 
05-500 Piaseczno, Puławska 33

nr subkonta: 
80 1750 0012 0000 0000 1201 1822

z dopiskiem „Aleksandra Jurek”

Poczta Polska poszukuje 

lokali i partnerów
Poczta Polska, jako publiczny operator usług pocztowych zobowiązany
do utrzymania określonego wskaźnika dostępności do powszechnych

usług pocztowych, poszukuje na terenie Zalesia Dolnego lokalu
usługowego o powierzchni około 50-60 mkw. w celu przeniesienia

lokalizacji filii Urzędu Pocztowego.
Poczta Polska poszukuje również partnerów do współpracy przy prowadzeniu

Agencji Pocztowych, świadczących pełen zakres usług pocztowych wraz 
z wydawaniem przesyłek awizowanych na terenie Głoskowa i Złotokłosu.

Poczta Polska
ul. Chopina 64
05-800 Pruszków
tel.: 22 758 66 77
fax: 22 758 78 41
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Stosownie do art. 43 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnia-
niu 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 118/VII/2011
w dniu 20 kwietnia 2011 r. miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Gołków. 

Możliwość zapoznania się treścią
przyjętego dokumentu: 
1. BiP Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno www.piaseczno.eu
2. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno,
Wydział Urbanistyki i Architektury,
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno. 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 1 i 2 oraz art. 27 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Piasecznie
podjęła uchwałę Nr 1399/LIV/06 z dnia
31 sierpnia 2006 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzenne-
go części wsi Gołków, zmienioną
uchwałą Nr 280/XII/2007 z dnia 29
sierpnia 2007 r. Po przeprowadzeniu
procedury planistycznej zgodnie z art. 17
ww. ustawy proponuje się podjęcie po-
wyższej uchwały. Zgodnie z art. 42 pkt
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi
zmianami) podaję do wiadomości infor-
macje o udziale społeczeństwa w postę-
powaniu: 
1) Stosownie do art. 17 pkt 1 ww.
ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym ogłoszono

w prasie lokalnej, „Kurier Południowy”
nr 39 (218) z dnia 12 października
2007 r., oraz poprzez obwieszczenia
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia planu i możliwości skła-
dania wniosków do planu w terminie
21 dni od dnia ogłoszenia. W odpo-
wiedzi wpłynęło 8 wniosków do pro-
jektu planu. Wnioski w większości do-
tyczyły przeznaczenia bądź zachowa-
nia działek pod zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną i na etapie rozstrzy-
gnięcia wniosków zostały uwzględnio-
ne, nie uwzględniono dwóch wnio-
sków niezgodnych z zapisami studium
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy
Piaseczno dotyczących: zachowania
funkcji mieszkaniowej (w studium te-
ren przeznaczono pod funkcję rekreacji
i sportu) oraz zmniejszenie powierzch-
ni biologicznie czynnej do 30% po-
wierzchni działki (w studium obowią-
zuje wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 50%). 
2) Stosownie do art. 17 pkt 10 i 11
ww. ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu 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 Pia-
seczno www.piaseczno.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 grud-
nia 2010 r. W odpowiedzi wpłynęło 28
uwag do projektu planu. 
Informacje o zamieszczeniu wykazu
rozstrzygniętych uwag na stronie inter-
netowej miasta i gminy Piaseczno ogło-
szono w prasie lokalnej, „Kurier Połu-
dniowy” nr 8 (379) z dnia 25 lutego
2011 r., jak również na stronie interne-
towej miasta i gminy Piaseczno. Uwagi
dotyczyły zmian w proponowanym
układzie komunikacyjnym, zmian prze-
znaczenia działek pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną lub zabudowę

zagrodową oraz dopuszczenia usług to-
warzyszących zabudowie mieszkanio-
wej. Uwzględniono uwagi w zakresie
zmian w lokalnym układzie komunika-
cyjnym, które miałoby służyć prawidło-
wej obsłudze komunikacyjnej, przezna-
czenia działek pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną oraz dopuszczenia
usług w przypadku, gdy jest to zgodne
z zapisami studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Piaseczno, i działki
uzyskały zgodę na zmianę przeznacze-
nia gruntów rolnych na cele nierolne.
Nie uwzględniono uwag dotyczących li-
kwidacji lub zmiany przebiegu drogi kla-
sy głównej oraz dotyczących zmiany
przeznaczenia działek rolnych, gdzie
występują grunty klasy III. 

PODSUMOWANIE
Sporządzone stosownie do art. 55

ust. 3 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 śro-
dowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227,
z późniejszymi zmianami). 

Niniejsza uchwała jest kolejnym
etapem kształtowania i prowadzenia
polityki przestrzennej gminy Piasecz-
no, w oparciu o studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania
miasta i gminy Piaseczno. Obszar ob-
jęty planem obejmuje znaczną część
wsi Gołków, w granicach której znaj-
dują się tereny, dla których obowiązy-
wały miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego, jak i tereny
rolne, dla których nie sporządzono
miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Istotą planu
jest ustalenie układu komunikacyjne-
go w powiązaniu z układem ze-
wnętrznym, ustalenie przeznaczenia,
parametrów i wskaźników dla nowych
terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę. Uchwalenie planu umożliwi ra-
cjonalne wykorzystanie tych terenów

przy jednoczesnym zapewnieniu
ochrony najcenniejszych elementów
środowiska przyrodniczego omawia-
nego obszaru. W obszarze objętym
granicami planu znajdują się grunty
rolne klasy III, które wymagały zgody
na zmianę przeznaczenia gruntów rol-
nych na cele nierolnicze. Decyzją Mi-
nistra Rolnictwa znaczna część grun-
tów klasy III nie uzyskała zgody na
zmianę przeznaczenia pod zabudowę
mieszkaniową, w związku z powyż-
szym pozostały one gruntami rolnymi. 
Zakres planu jest zgodny z art. 15 ust.
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 ze zmianami), plan sporządzony
został zgodnie z art. 17 ww. ustawy.
Prace nad jego sporządzaniem podję-
to po dokonaniu wymaganych analiz
wynikających z art. 14 ust. 5 ww.
ustawy i podjęciu przez Radę Miejską
w Piasecznie uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Gołków. 

Przeprowadzono strategiczną oce-
nę oddziaływania na środowisko,
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). 

Na etapie sporządzania projektu
planu miejscowego przyjęto rozwią-
zania komunikacyjne ujęte w studium
opracowania komunikacyjnego, spo-
rządzonego przez firmę ARUP w za-
kresie przebiegu projektowanych ulic
zbiorczych 9 i 10 KDZ, rozważane by-
ły różne warianty rozwiązań lokalnej
obsługi komunikacyjnej terenu, wy-
bór ostatecznego rozwiązania nastąpił
po gruntownej analizie występują-
cych uwarunkowań oraz konsulta-
cjach społecznych z udziałem zainte-
resowanych stron. 

Określony w projekcie planu miej-
scowego docelowy charakter zainwe-
stowania zakłada zmianę obecnego
sposobu zagospodarowania poprzez
intensyfikację procesu urbanizacji, co
w sposób oczywisty doprowadzi
w efekcie końcowym do przekształceń
antropogenicznych w środowisku
przyrodniczym obszaru planu. Są to
jednak koszty nieuniknione dla środo-
wiska, związane z każdym procesem
urbanizacji. Przedstawione w „Progno-
zie” przekształcenia środowiska przy-
rodniczego ograniczają się wyłącznie
do obszaru objętego planem miejsco-
wym. Trzeba podkreślić, że konstrukcja
planu zapewnia ochronę najcenniej-
szych elementów środowiska przyrod-
niczego omawianego obszaru. Zalece-
niem do dalszych prac jest ścisłe prze-
strzeganie zasad zagospodarowania
terenów ustalonych w projekcie planu
w dalszym rozwoju wsi Gołków oraz
zastosowanie monitoringu zmian
w środowisku wywołanych dalszym
rozwojem tego obszaru, który powi-
nien opierać się na okresowej ocenie
przeglądu i rejestracji zmian w zago-
spodarowaniu przestrzennym obszaru.
Szczególny nacisk należy położyć na
pomiar natężenia hałasu komunikacyj-
nego i zanieczyszczeń powietrza at-
mosferycznego, gleb i wód. 

Zapisy miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części
wsi Gołków są zgodne z przepisami
prawa dotyczącymi ochrony środowi-
ska oraz dokumentami strategicznymi
odnoszącymi się do gminy Piaseczno.
Realizacja ustaleń planu nie spowodu-
je negatywnych oddziaływań na ob-
szary prawnie chronione oraz nie spo-
woduje 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

O G Ł O S Z E N I E
UiA.APA.0621/ZP/22/2011

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr
199, poz. 1227 z późn. zmianami) za-
wiadamiam o zatwierdzeniu uchwałą
Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
117/VII/2011 w dniu 20 kwietnia 2011
r. miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części wsi Złotokłos. 

Możliwość zapoznania się treścią
przyjętego dokumentu: 
1. BiP Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno www.piaseczno.eu
2. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno,
Wydział Urbanistyki i Architektury,
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno. 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 1 i 2 oraz art. 27 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Piasecznie
podjęła uchwałę Nr 110VII/03 z dnia 27
marca 2003 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części
wsi Złotokłos, zmienioną uchwałami Nr
250/XIII/03 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr 110/VII/03 Rady
Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 marca
2003 r., Nr 498/XXIII/2004 Rady Miej-
skiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2004 r.
w sprawie sprostowania i zmiany
uchwały Nr 250/XIII/03 Rady Miejskiej
w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2003 r.
oraz Nr 62/V/2011 Rady Miejskiej

w Piasecznie z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr
250/XIII/03 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 28 sierpnia 2003 r. Po przeprowa-
dzeniu procedury planistycznej zgodnie
z art. 17 ww. ustawy proponuje się pod-
jęcie powyższej uchwały. 

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 śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227, z późniejszymi zmianami) podaję
do wiadomości informacje o udziale spo-
łeczeństwa w postępowaniu. 
1) Stosownie do art. 17 pkt 1 ww.
ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym ogłoszono w pra-
sie lokalnej, „Gazeta Piaseczyńska” nr
5 (113) z dnia 16 kwietnia 2004 r., oraz
poprzez obwieszczenia o podjęciu
uchwały o przystąpieniu do sporządze-
nia planu i możliwości składania wnio-
sków do planu w terminie 21 dni od
dnia ogłoszenia. W odpowiedzi wpły-
nęło jedenaście wniosków, z czego
dziesięć dotyczyło zmiany przeznacze-
nia działek rolnych i leśnych na cele bu-
dowlane, a jeden ustanowienia wsi Zło-
tokłos terenem przeznaczonym wyłącz-
nie pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną i drobne usługi. 
2) Projekt planu był dwukrotnie wy-
kładany do publicznego wglądu. Sto-
sownie do art. 17 pkt 10 i 11 ww. usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ogłoszono termin
pierwszego wyłożenia projektu planu
do publicznego wglądu w dniach od
23 września do 15 października 2008 r.
i możliwości składania uwag do projek-

tu planu w terminie do 30 października
2008 r. w prasie lokalnej „Gazeta Pia-
seczyńska” nr 7 (155) z dnia 12 wrze-
śnia 2008 r. oraz termin ponownego
wyłożenia projektu planu do publicz-
nego wglądu w dniach od 8 listopada
do 8 grudnia 2010 r. i możliwości skła-
dania uwag do projektu planu w termi-
nie do 30 grudnia 2010 r. w prasie lo-
kalnej „Kurier Południowy” nr 42
(365) 2010/W1 z dnia 29 października
2010 r. poprzez obwieszczenia oraz na
stronie internetowej miasta i gminy
Piaseczno www.piaseczno.eu.

Informacje o zamieszczeniu wykazu
rozstrzygniętych uwag na stronie inter-
netowej miasta i gminy Piaseczno ogło-
szono w prasie lokalnej, „Kurier Połu-
dniowy” nr 8 (379) z dnia 25 lutego
2011 r., jak również na stronie interne-
towej miasta i gminy Piaseczno. Po
pierwszym wyłożeniu uwagi złożyło 30
osób — łącznie 62 uwagi, 46 z nich zo-
stało uwzględnione przez Burmistrza.
Dotyczyły głównie rozszerzenia przezna-
czenia terenów mieszkaniowych na
mieszkaniowo-usługowe, zmian w prze-
biegu projektowanych ulic drugorzęd-
nych oraz korekt w ustaleniach projektu
planu. Część uwag była niemożliwa do
uwzględnienia ze względu na ustalenia
obowiązującego studium i uwarunko-
wania wynikające z przepisów dotyczą-
cych Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu (10 uwag) oraz przepi-
sów odrębnych. Po drugim wyłożeniu
uwagi złożyły 22 osoby — łącznie 53
uwagi, z czego 9 dotyczyło części 2 pla-
nu. Z pozostałych 44 uwag uwzględnio-
ne zostały 23 uwagi w całości i 7 w czę-
ści. Uwagi te były głównie związane po-
wtórzeniem zagadnień poruszonych

w czasie dyskusji publicznej, ale również
dotyczyły zagadnień komunikacyjnych,
zmniejszenia wskaźników powierzchni
biologicznie czynnej, zwiększenia po-
wierzchni przeznaczonej pod zabudowę.
Podobnie jak przy pierwszym wyłożeniu
części uwag nie można było uwzględnić
bez wcześniejszej zmiany obowiązujące-
go studium. Do prognozy oddziaływania
na środowisko nie wpłynęły żadne wnio-
ski ani uwagi. 

PODSUMOWANIE
Sporządzone stosownie do art. 55

ust. 3 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 śro-
dowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227,
z późniejszymi zmianami). 

Niniejsza uchwała jest kolejnym
etapem kształtowania i prowadzenia
polityki przestrzennej gminy Piasecz-
no w oparciu o studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania
miasta i gminy Piaseczno. Obszar ob-
jęty planem obejmuje sołectwo Złoto-
kłos w granicach administracyjnych,
z wyłączeniem fragmentów, dla któ-
rych już obowiązują plany miejscowe
oraz fragmentu, który będzie przygo-
towany do uchwalenia w 2 etapie.
Istotą planu jest ustalenie układu ko-
munikacyjnego w powiązaniu z ukła-
dem zewnętrznym, ustalenie przezna-
czenia, parametrów i wskaźników dla
nowych terenów przeznaczonych pod
zabudowę, ze szczególnym uwzględ-
nieniem terenów położonych w są-
siedztwie planowanej drogi ekspreso-
wej. Uchwalenie planu umożliwi ra-

cjonalne wykorzystanie tych terenów,
a jednocześnie pomoże ograniczyć
uciążliwość planowanej inwestycji dla
istniejącej i projektowanej zabudowy
mieszkaniowej po wschodniej stronie
ul. Piaseczyńskiej. Uchwalenie planu
pozwoli zagospodarować tereny, któ-
re w procedurze jego sporządzania
uzyskały zgody na zmianę przezna-
czenia gruntów rolnych na cele nierol-
nicze i gruntów leśnych na cele niele-
śne, w tym poszerzenie ulic do para-
metrów dróg publicznych. 

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 dokona-
niu wymaganych analiz wynikających
z art. 14 ust. 5 ww. ustawy i podjęciu
przez Radę Miejską w Piasecznie uchwa-
ły o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części wsi Złotokłos. 

Przeprowadzono strategiczną oce-
nę oddziaływania na środowisko,
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227, ze zmianami). 

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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Centrum Kultury w Piasecznie  CZERWIEC 2011

Świeczowisko
03.06. godz. 19.00 

Sala Domu Kultury w Piasecznie, 
ul. Kościuszki 49

wstęp wolny

Bajkowa Niedziela - Teatr Kuffer 
"Mała Królewna"

05.06. godz. 15.15
Sala Domu Kultury w Piasecznie, 

ul. Kościuszki 49
wstęp 10 złotych dzieci, 

5 złotych dorośli

Koncert muzyki renesansowej
"Cantio Untiqua" i "Bornus Consort"

05.06. godz. 19.30
Sala Niebieska Domu Parafialnego

Kościoła Św. Anny
wstęp wolny  

Wtorek Jazzowy 
Tamara  Raven z zespołem 

07.06. godz. 20.00
Sala Domu Kultury w Piasecznie,

ul. Kościuszki 49
wstęp 10 i 15 złotych  

Wtorek Wydarzeń 
"Piosenka jest dobra na wszystko"

Piosenki Jerzego Wasowskiego 
i Jeremiego Przybory

14.06.godz. 20.00
Sala Domu Kultury w Piasecznie,

ul. Kościuszki 49
wstęp wolny

Bajki Muzyczne 
"Przygody Wiolinki i Basika"

17.06. godz. 10.00, 11.00
Sala Domu Kultury w Piasecznie, 

ul. Kościuszki 49
wstęp 6 złotych

Koncert Ogniska Muzycznego - soliści
18.06. godz. 18.00 

Sala Domu Kultury w Piasecznie, 
ul. Kościuszki 49, wstęp wolny

Koncert Ogniska Muzycznego
wokaliści i zespoły
18.06. godz. 18.00 

Sala Domu Kultury w Piasecznie, 
ul. Kościuszki 49, wstęp wolny

25 maja, nr 4 (172) 2011Kultura8

Centrum Kultury w Piasecznie
ul. Kościuszki 49, tel. 756 76 00 

www.kulturalni.pl; biuro@kulturalni.pl 

Zagłosujmy na projekt Grzegorza
Projekt medalu olimpijskiego gimnazjalisty Grzegorza Eberta ma szansę na
przejście do finału konkursu Medal Design Competition. Aby tak się stało,
zachęcamy do głosowania!

Mieszkaniec Zalesia Górnego,
Grzegorz Ebert, uczęszcza do 2 klasy
Gimnazjum nr 44 przy ul. Smolnej
w Warszawie. Zaprojektował medal
olimpijski, który szkoła zgłosiła do kon-
kursu Medal Design Competition. „Ni-
gdy nie sądziłem, że mam zdolności
plastyczne, choć zawsze miałem do
czynienia ze sztuką. Mój tata i starsi
bracia zajmują się projektowaniem
graficznym, malarstwem, biżuterią” —
mówi uczestnik konkursu. Projekt
szybko ze 168. pozycji wzbił się na 35.,
a teraz jest już na 19. miejscu. „O dzi-
wo, mam duże szanse na przejście do
finału, być może jako jedyny z 4 Pola-
ków biorących udział w tym konkur-
sie” — mówi Grzegorz. Spośród 10
projektów wytypowanych przez inter-
nautów komisja wybierze najlepszy,
który posłuży za wzór do prawdziwego
medalu Młodzieżowych Igrzysk Olim-
pijskich w Innsbrucku w 2012 r. Na-
grodą dla zwycięzcy konkursu jest wy-
jazd na igrzyska do Innsbrucka i satys-
fakcja, że medale z tym projektem bę-
dą dostawać olimpijczycy. „Gdy ktoś
pyta mnie, skąd pomysł na projekt, nie

wiem, co odpowiedzieć. Po prostu
wpadł mi do głowy i dopiero później
okazało się, że jest zupełnie inny niż
większość nadesłanych prac. Chciałem
podkreślić różnorodność dyscyplin
i wysiłek sportowców” — dodaje gim-
nazjalista, który sam lubi jeździć na

nartach i snowboardzie. Postacie spor-
towców umieścił na białym, śnieżnym
tle. „Jeśli podoba wam się mój projekt,
to proszę o oddanie na mnie głosu” —
zachęca. Głosować można do 30
czerwca na stronie konkursowej
www.medaldesigncompetition.com.

Oddech w Muzeum Regionalnym
Do 12 czerwca oglądać można wystawę Leszka Zadrąga, artysty z Zalesia Gór-
nego, absolwenta warszawskiej ASP, ucznia profesora Stefana Gierowskiego.

Leszek Zadrąg znany jest dotych-
czas przede wszystkim z tworzenia
ikon. Na wystawie będziemy mieli
okazję zobaczyć obrazy o innym cha-
rakterze. Żyjemy w czasach, kiedy
kontakt z samym sobą staje się coraz
cenniejszym i trudniejszym do osią-
gnięcia stanem. Wystawa Leszka Za-
drąga „Oddech” to wymarzone miej-
sce dla wszystkich, którzy, przytłocze-
ni lub zagonieni na co dzień, chcieliby
powrócić do równowagi. Przypo-
mnieć sobie, kim są. Przyroda Zalesia,
która została uwieczniona na obra-
zach, to osobista, przefiltrowana
przez wrażliwość artysty, niezwykle
barwna (w każdym znaczeniu tego
słowa) opowieść, która pozwala zanu-
rzać się, czy wręcz zapadać w coraz
głębsze treści ukryte pod powierzch-
niami płócien. Od razu czujemy się
pewnie i bezpiecznie. Możemy wziąć
pierwszy, najlepiej głęboki oddech.
Natura, której jesteśmy częścią i która
po zimie obudziła się, pełna jest wital-

ności, niezwykłej mocy polegającej na
nieustannym odradzaniu się. 

Para na spacerze, pośród migają-
cych i ulotnych lśnień słońca, zatrzy-
mała się przy barierce mostku. Jej
continuum są dwie wierzby patrzące
na zachód słońca. Ich splatające się
z czasem coraz silniej gałęzie to wza-
jemne wrastanie w siebie, które ła-
twiej opowiedzieć pędzlem niż bli-
skość pary na mostku, gdzie widzimy
dwie osoby, które po wielu latach ma-
ją czas, żeby trzymać się za ręce i cho-
dzić na wspólne spacery. 

Wystawie towarzyszy element
muzyczny. Tryptyk „Trzech Teno-
rów” wydobywa trzy mocne czyste
tony, które rozbrzmiewają i wibrują
już w tłach obrazów, ale i w całym po-
mieszczeniu. Dźwięk niesie się czysto
i wyraźnie, cóż z tego, że brzmi w na-
szych wyobraźniach. Jest przez to bar-
dziej osobisty i indywidualny, jak rytm
naszych oddechów. Kolejne dwa cy-
kle to pulsujące światłami i barwami

pejzaże z Zalesia. „Wyspa” i „W hoł-
dzie Izaakowi Lewitanowi”. Wystawa,
którą możemy oglądać w Muzeum
Regionalnym, to nie tylko oddech,
odpoczynek malarza po jego niezwy-
kłej „Drodze Krzyżowej”, która po-
wstawała przez cztery ostatnie lata dla
zalesiańskiego kościoła św. Huberta,
to serdeczne zaproszenie wszystkich
na wyprawę w głąb siebie, a także na
spacer po Zalesiu. 

Tekst z katalogu autorstwa 
Marii i Oli Puch. 

Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe 9 - 11.06 

CZWARTEK   9 czerwca

Plac Piłsudskiego (Rynek), godz. 20.30 
• koncert grupy bębniarskiej FREEBALL

• pokaz formacji modern/underground K.S. Grawitacja

Skwer Kisiela
• „Sennik” - teatr ExPonad

• Żonglerka Artystyczna - Kamil Dziliński

PIĄTEK 10 czerwca

Park Miejski, godz. 20.30  
• koncert - Piotr Dąbrówka z zespołem

• „Noc przesilenia” - Grupa Teatralna Za zamkniętymi drzwiami

Parking przy Urzędzie Gminy, godz. 22.00
• „Dziewczynka z zapałkami”- teatr Horrorek 
• „Spotkać Prospera” - teatr Woskresinnia

SOBOTA 11 czerwca

Park Miejski
• scena dziecięca - spektakle i zabawy dla dzieci, godz. 17.00

• koncert zespołu Yankel Band, godz. 20.30

Dziedziniec LO w Piasecznie, godz. 22.00
• „Dywidenda” - teatr Fuzja

Parking przy Urzędzie Gminy
• „Sztukmistrz Świata” - teatr ExPonad 

Grzegorz Ebert prezentuje projekt medalu olimpijskiego swojego autorstwa 

Gwiazdą tegorocznych Te-
atraliów Sobótkowych bę-
dzie Teatr WOSKRESINNIA,
który wystąpi 10 czerwca
na parkingu przy urzędzie
miasta ze spektaklem pt.
„Spotkać Prospera”.

Piaseczyńskie Teatralia
Sobótkowe 9 - 11 czerwca

Lwowski Teatr Woskresinnia powstał
w 1990 roku na fali przeobrażeń społecz-
nych po odzyskaniu przez Ukrainę nie-
podległości, w wyniku porozumienia się
młodych aktorów z różnych miast Ukra-
iny, którym nie wystarczał państwowy,
lekko akademicki teatr. Teatr Woskresin-
nia, pod dyrekcją Jarosława Fedoryszyna
— absolwenta reżyserii Instytutu Teatral-
nego w Charkowie i moskiewskiego GI-
TIS, bardzo szybko podbił serca lwowskiej
publiczności prezentując światową dra-

maturgię, która dotąd nie była prezento-
wana na scenach dramatycznych Ukra-
iny. Krok po kroku, wypracował własną,
charakterystyczną formułę sceniczną, łą-
czącą tradycyjne psychologiczne aktor-
stwo z nowatorską formą plastyczną.

Spektakl, który zaprezentują, to ba-
jecznie kolorowe, pełne magii, niezwykle
efektowne widowisko uliczne, którego
scenariusz powstał w oparciu o szekspi-
rowskie arcydzieła: „Burzę”, „Sen nocy
letniej”, „Romea i Julię” oraz „Hamleta”. 


