
Gazeta        Piaseczyńska
29 WRZEŚNIA 2011 � NR 7 (176) BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO � ISSN 1234-351X

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej str. 2
Sprawozdanie z pracy 

burmistrza str. 2
Obwieszczenie o obwodach
głosowania str. 3
Ogłoszenia architektoniczne,
zmieny planów: Złotokłos, Szczaki,
Baszkówka, Antoninów-Mieszkowo,
Runów, Wólka Kozodawska  str. 6, 7

W sobotę 29 października w Piasecz-
nie o godz. 19.00 wystąpi Stanisław
Tym z Kabaterem Ciach. Bilety w ce-
nie 35 złotych dostępne są w kasie
Ośrodka. Kabaret Ciach to jeden z fi-
larów Zielonogórskiego Zagłębia Kaba-
retowego. Jest laureatem wszystkich
festiwali kabaretowych, w których
startował. Kabaret ten jest stałym
uczestnikiem telewizyjnych kabare-
tonów w TVP 2, Polsacie, TVP 1, TV
Polonia i TVN. W maju 2010 r. na an-
tenie TVP 2 Kabaret Ciach prezento-
wał swój specjalny, urodzinowy pro-
gram. W sierpniu zeszłego roku był
gospodarzem II Zielonogórskiej Nocy
Kabaretowej, realizowanej na żywo
w Polsacie. Kabaret Ciach w sposób

Stanisław Tym 
z Kabaretem Ciach

Na wesoło w październiku

Kultowy bohater
„Rejsu” i komedii Barei
w Domu Kultury.

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 26 października  2011
o godzinie  9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul, Kościuszki 5

Wilkoń wreszcie w na-
szym mieście - Specjalny
dodatek GP o wystawie
światowej sławy artysty
Józefa Wilkonia

Co jest czyim
obowiązkiem?

15-lecie Klubu  
„Grawitacja”
Oszałamiające widowisko zachwyciło publicz-

ność zgromadzoną 17 września w hali piase-

czyńskiego Ośrodka Sportu. Swoje umiejętności

na scenie zaprezentowało ponad 240 tancerzy

różnych formacji. str. 8

Już tylu mieszkańców zarejestrowało się w gminnym
systemie powiadamiania SMS. Dostają oni informa-
cje o alarmach i zagrożeniach, ale także wg. życzenia
wiadomości urzędowe, kulturalne i sportowe. 

str. 4

Powrócił przystanek
KUSOCIŃSKIEGO 

Od 1 października linie autobusowe 727, 724, 710,
807 i L-3 ponownie zatrzymywać się będą na
przystanku przy ul. Kusocińskiego, ułatwiając tym
samym dojazd do Ośrodka Sportu, Gimnazjum
Nr 1 oraz Osiedla Jedność. Przystanek krańcowy
linii 739, który do tej pory zlokalizowany był w
tym miejscu, przeniesiony zostanie w okolice
skrzyżowania ul. Szkolnej i ul. Puławskiej, tam,
gdzie zatrzymują się autobusy PKS. Uruchomiony
zostanie również dodatkowy przystanek dla au-
tobusu L-13 - przy aptece na rogu ul. Wiekowej
Sosny i ul. Leśnych Boginek. Przystanek krańcowy
L-3 oraz 807 znajdzie się w pobliżu skrzyżowania
ul. Nadarzyńskiej z ul. Wojska Polskiego.             *

Druga część artykułu opisującego przepisy do-
tyczące spraw odwodnieniowych. Mamy na-
dzieję, że znajomość prawa pomoże zrozumieć
i rozwiązać wiele trudnych sytuacji. � str. 4

� str. I - IV

foto: archiwum Kabaretu Ciach

Jeden z najsłynniejszych polskich bluesmanów

- Sławek Wierzcholski foto: archiwum NZB

www.piaseczno.eu

1500 osób 
w systemie SMS

Koncert rozpocznie się o godz.
20.00. Artyści wykonają  swoje naj-
słynniejsze utwory, dając z siebie
to, co najlepsze – młodzieńczą ener-
gię i niezwykłą atmosferę. Swe cha-
rakterystyczne brzmienie Nocna
Zmiana Bluesa zawdzięcza niety-
powemu, jak na grupę o charakte-
rze bluesowym, instrumentarium.
Wszyscy muzycy używają wzmac-
niaczy, lecz grają wyłącznie na in-
strumentach akustycznych. 

Zespół z łatwością nawiązuje
kontakt ze słuchaczami, zyskując
akceptację nawet tych, którzy o pol-

skim bluesie wyrażają się sceptycz-
nie. W ciągu 28 lat nieprzerwanej
działalności grupa osiągnęła suk-
cesy, którymi można by obdzielić
znacznie większe grono artystów!
Siedemnaście wydanych płyt, na-
grania z amerykańskimi gwiazdami
bluesa, takimi jak Charlie Mussel-
white czy Louisiana Red, koncerty
supportujace gwiazdy bluesa świa-
towego formatu: B.B. Kinga (War-
szawa 1996) czy Blues Brothers (No-
rymberga 1989), świadczą dobitnie
o jakości i niepowtarzalności ze-
społu. Mają na swoim koncie kilka
tysięcy koncertów w Polsce i prak-
tycznie w całej Europie, a nawet 
w Zimbabwe. 

Choć zaczynali jako ortodok-
syjni bluesmani, w trakcie ćwierć-
wiecza działalności wykreowali
własny, niepowtarzalny styl, bazu-
jący na akustycznym instrumenta-
rium, a będący fuzją bluesa, folku,
jazzu i piosenki autorskiej. Sławek
jest autorem całego repertuaru
grupy i kilku prawdziwych przebo-
jów, jak „Szósta zero dwie”, „Blues

mieszka w Polsce”, „John Lee Ho-
oker” czy „Chory na bluesa”.

Nocna Zmiana Bluesa to już kla-
syka. Świadczą o tym m.in. hasła 
w encyklopediach muzycznych, CD
z serii „Złota kolekcja” wydawnictwa
EMI Poland czy niedawny występ 
w popularnym programie „Szansa
na sukces” w TVP.

Sławek Wierzcholski to wirtuoz
harmonijki i autor dwóch popular-
nych podręczników gry na tym in-
strumencie. Jest dziennikarzem ra-
diowym i prasowym, organizato-
rem festiwali bluesowych, a przede
wszystkim człowiekiem „chorym na
bluesa”.

Zespół występuje w składzie:
• Sławek Wierzcholski: śpiew, har-
monijka ustna
• Marek Dąbrowski: gitara aku-
styczna
•  Witold Jąkalski: slide guitar
• Piotr Dąbrowski: akustyczna gitara
basowa, śpiew
• Grzegorz Minicz: perkusja

Serdecznie zapraszamy!

Nocna Zmiana Bluesa

interaktywny współpracuje z pu-
blicznością. Od kilku lat współpracuje
z legendarną postacią polskiego ka-
baretu i estrady Stanisławem Ty-
mem. Ten autor wielu sztuk teatral-
nych, skeczy i słuchowisk radiowych,
a także scenariuszy do filmów Stani-
sława Barei, dał się zapamiętać fanom
„Misia” w kreacji tytułowej postaci.
Tym występował również w filmie
Marka Piwowskiego „Rejs” w roli ka-
owca.  Jest współautorem i aktorem
kabaretów Owca, Dudek, Lopek i Wa-
gabunda oraz stałym felietonistom
„Polityki”. W roku 2007 zrealizował
film „Ryś”, przedstawiający dalsze
losy prezesa Ryszarada Ochódzkiego
z filmu „Miś”. W tym roku, w Teatrze
Polskim w Szczecinie, Stanisław Tym
prezentuje nowy spektakl „Gazeta
spada zawsze papierem do góry”. 

*

Najpopularniejszy
polski wykonawca
bluesa Sławek
Wierzcholski wraz 
z zespołem zagości
na deskach Domu
Kultury we wtorek,
25 października.

Karta Dużej Rodziny

Wprowadzenie ogólnopolskiej Karty Dużej Ro-
dziny mogłoby umożliwić zniżki w środkach ko-
munikacji, placówkach kultury oraz darmowe
korzystanie np. z obiektów sportowych i rekre-
acyjnych. Chcemy poznać Państwa zdanie na ten
temat dlatego na stronie www.piaseczno.eu/an-
kieta zamieściliśmy specjalną ankietę. 
Podziel się swoim zdaniem – wypełnij anketę. *
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Na wstępie radni przyjęli protokół z 11. sesji Rady Miejskiej,
następnie sprawozdanie z działalności za okres między se-
sjami złożyli przewodniczący Rady oraz burmistrz. Radni
zgłosili wnioski i interpelacje, a sołtysi: Wiesław Słowik ze
Złotokłosu i Stanisław Kostniak z Chojnowa, przedstawili
bieżące wnioski w sprawach sołeckich.

Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządza-
nia Kryzysowego radni przeznaczyli kwotę 36.836,00 zł na zakup i wy-
mianę okien w budynku OSP w Chojnowie. Zmieniono też zapisy
budżetu w związku z przesunięciem środków w wysokości 10 tys. zł
między paragrafami zgodnie z wnioskiem Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Zwiększono o 500 tys. zł wydatki na odszkodowa-
nia zgodnie z zawartą ugodą sądową z powództwa Dariusza Forkie-
wicza oraz zwiększono o 76.086,00 zł wydatki na odszkodowania na
rzecz firmy Ams Incest SC. Radni podjęli decyzję o przeznaczeniu 5 tys.
zł na zakup kuchni gazowej dla Przedszkola Nr 11 oraz o przeznaczeniu
104 tys. zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce
dydaktyczne nowych pomieszczeń w placówkach oświatowych. Zmie-
niono również klasyfikację niewykorzystanych środków niewygasają-
cych. Zdecydowano o przesunięciu środków z dodatkowych wyna-
grodzeń rocznych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych, zgodnie z wnioskiem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół. Radni przesunęli też środki w wysokości 55 tys. zł między po-
szczególnymi zadaniami wykonywanymi przez Wydział Inwestycji. Na
wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększono wydatki o
kwotę 21.500,00 zł na wynagrodzenia. Zmieniono również załączniki do
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Piaseczno na lata 2011–2023. Oddalono skargi państwa Mirosławy
i Mirosława Michalaków oraz Dariusza Szczęsnego na bezczynność
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Uchwalono przystąpienie do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczna, polegającej na zmianie ustaleń warunków obsługi
komunikacyjnej dla obszaru oznaczonego w planie symbolem 2U.
Radni wyrazili zgodę na:

– wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat części nie-
ruchomości gminnej o powierzchni. 30,00 mkw., położonej przy ul. Ja-
rząbka róg ul. Fabrycznej w Piasecznie;
– sprzedaż na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pia-
secznie Sp. z o.o. w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej
w obrębie 61 miasta Piaseczno przy ul. Jaremy, w celu realizacji usług 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę;
– oddanie w użyczenie Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno na
okres 5 lat części nieruchomości oznaczonej jako dz. 47/1 i 47/2, zabudowanej
budynkiem po byłym przedszkolu, położonej przy ul. Księcia Józefa w ob-
rębie 46 w Piasecznie;
– wydzierżawienie przez gminę Piaseczno na okres 3 lat części działki
oznaczonej nr ewid. 349/3, położonej w Runowie, z przeznaczeniem na
plac manewrowy – zatoki dla autobusu szkolnego;
– nabycie na rzecz gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości ozna-
czonej jako działki nr ewid. 24/10 o powierzchni 503 mkw., nr ewid. 24/26 
o powierzchni 321 mkw. i nr ewid. 24/27 o powierzchni 4254 mkw., z prze-
znaczeniem pod drogi gminne, położone we wsi Baszkówka;
– nabycie na rzecz gminy Piaseczno udziału, wynoszącego jedną trzecią,
w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr ewid. 26/7
o powierzchni 187 mkw., nr ewid. 26/9 o powierzchni 70 mkw., nr ewid.
26/15 o powierzchni 382 mkw., nr ewid. 26/20 o powierzchni 337 mkw. 
i nr ewid. 27/3 o powierzchni 82 mkw., przeznaczone pod drogi gminne,
położone we wsi Kamionka.

Radni zdecydowali o sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz
użytkowników wieczystych następujących nieruchomości:
– oznaczonej jako działka nr ewid. 118, obręb 3, o pow. 203 mkw., położonej
w Piasecznie przy ul. Jantarowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym;
– działki oznaczonej nr ewid. 537, obręb 3, o pow. 526 mkw., położonej
w Piasecznie przy ul. Szmaragdowej;
– działki oznaczonej nr ewid.190, obręb 3, o pow. 172 mkw., położonej 
w Piasecznie przy ul. Marmurowej;
– działki oznaczonej nr ewid. 257, obręb 3, o pow. 282 mkw., położonej
w Piasecznie przy ul. Geodetów;
– oznaczonej jako działka nr ewid. 416, obręb 3, o pow. 190 mkw., położonej
w Piasecznie przy ul. Granitowej oraz oznaczonej jako działka nr 439, obręb
3, o pow. 47 mkw., położonej przy ul. Szmaragdowej;
– oznaczonej nr ewid. 2/64, obręb 17, o pow. 36 mkw., położonej w Pia-
secznie przy ul. Kusocińskiego;
– oznaczonej nr ewid. 25/45 o pow. 982 mkw., położonej w obrębie Ża-
bieniec IRS;
– oznaczonej nr ewid. 4, obręb 75, o pow. 1502 mkw., położonej w Pia-
secznie przy al. Pokoju.

Rada Miejska postanowiła przystąpić do Porozumienia Między Bur-
mistrzami dla poprawy klimatu (ENERGY FOR MAYORS) wraz z „Progra-
mem ograniczenia niskiej emisji dla gminy Piaseczno”, stanowiącym
element Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) oraz
upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania wniosku
akcesyjnego. Radni, zmieniając uchwałę w sprawie przekazania zadań
z zakresu prowadzenia oraz majątku Liceum Ogólnokształcącego im. 
I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie, wyrazili zgodę na przekazanie
darowizny dla powiatu piaseczyńskiego w postaci zabudowanej nieru-
chomości, położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17, oznaczonej
jako działka nr ewid. 52/2, w obrębie 19, z przeznaczeniem na prowa-
dzenie LO. Na koniec sesji, w związku z rezygnacją radnej Katarzyny No-
wocin-Kowalczyk ze składu Komisji Promocji, powołano ją na członka
Komisji Finansów i Inwestycji.

Na początku każdej sesji Rady
Miejskiej burmistrz przedsta-
wia radnym sprawozdanie 
z pracy pomiędzy sesjami
Rady. Poniżej przedstawiamy
zarys najważniejszych spraw
i problemów, którymi bur-
mistrz i kierownictwo zajmo-
wali się od 24 sierpnia do 21
września 2011 r.

Burmistrz zatwierdził 

przetargi na:

• Konserwację urządzeń oświe-
tlenia ulicznego. Wykonawca: 
Zakład Konserwacyjno-Remon-
towy Sieci i Urządzeń Elektro-
energetycznych „Cieślikowski”,
za kwotę 884.894,18 zł, przy cenie
jednostkowej za miesięczną kon-
serwację jednej oprawy oświe-
tleniowej 2,68 zł;
• Dostawę zestawu pompowego
wysokiej wydajności dla OSP 
w Piasecznie. Wykonawca: PPHU
„Klaudia” Sp. z o.o, za kwotę
79.164,00 zł;
• Przykrycie istniejących boisk
nawierzchnią sztuczną na tere-
nie Szkoły Podstawowej w Gło-
skowie. Wykonawca: „Gardenia
Sport” Sp. z o.o., za kwotę
259.737,51 zł;
• Sporządzenie projektów miej-
scowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszarów
części wsi Józefosław III, części wsi
Runów, dla terenów wokół zbior-
ników wodnych w Zalesiu Górnym
i IRS Żabieniec. Wykonawca: „Stu-
dio KA”, za kwotę 88.683,00 zł;
• Wymianę i uzupełnienie opraw
oświetlenia ulicznego. Wykonawca:
„Energo-Mix” Piotr Gieleciński, za
kwotę 117.152,96 zł;
• Opracowanie koncepcji archi-
tektonicznej oraz wielobranżo-
wego projektu budowlanego 
i wykonawczego dla rozbudowy

Zespołu Szkół Publicznych w Jó-
zefosławiu. Wykonawca: „IKA
Projekt” Sp. z o.o., za kwotę
95.940,00 zł;
• Budowę ulicy łączącej ul. Siera-
kowskiego z ul. Zgody w Piasecz-
nie. Wykonawca: „Mal-Bruk” Jan
Sikorski Zakład Robót Budowla-
nych, za kwotę 457.988,48 zł;
• Zakup materiałów eksploatacyj-
nych do drukarek komputero-
wych, kserokopiarek, faksów oraz
papieru, wraz z dostawą, do
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
Wykonawca: JM DATA SC Żebrow-
ski Jarosław, Ryciak Maciej, za
kwotę 138.983,85 zł;
• Dostawę wielofunkcyjnej ma-
szyny komunalnej do obsługi te-
renów miejskich. Wykonawca:
„Hako Polska” Sp. z o.o., za kwotę
297.358,65 zł.

Burmistrz ogłosił przetargi na:

• Wykonanie donic oraz nasa-
dzeń roślinnych w tych donicach
na terenie placu Piłsudskiego 
w Piasecznie;
• Remont nawierzchni asfaltowej
na ul. 3 Maja w Piasecznie;
• Remont nawierzchni asfaltowej
na ul. Herbacianej Róży w Wólce
Kozodawskiej;
• Konserwację budynków miesz-
kalnych na terenie gminy Pia-
seczno;
• Wykonanie remontu dachu 
w Szkole Podstawowej Nr 2 
w Piasecznie;
• Remont nawierzchni jezdni 
z kostki na ul. Wilanowskiej w Jó-
zefosławiu.

W tym okresie burmistrz zaj-

mował się bieżącymi sprawami,

m.in. odbyły się następujące

spotkania i wydarzenia z udzia-

łem burmistrza:

25 sierpnia

– złożenie wiązanki przy pomniku
upamiętniającym walki zbrojne w
Lasach Chojnowskich w czasie II
wojny światowej;
– wizyta na placu budowy Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Piasecznie;
29 sierpnia – udział w zebraniu
sołeckim w Żabieńcu;
31 sierpnia

– wizyta na placu budowy Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Piasecznie;
– udział w Konwencie Burmi-
strzów w Starostwie Powiato-
wym w Piasecznie;
1 września

– udział w prezentacji nowych
technologii w dziedzinie oświe-
tlenia ulicznego;
– spotkanie z Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego w Piasecznie;
– udział w obchodach 72. rocz-
nicy wybuchu II wojny światowej;
2 września – wizyta na placu bu-
dowy Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Piasecznie;
6 września – udział w spotkaniu
w Mogielnicy w sprawie przejęcia
na współwłasność majątku kolejki
wąskotorowej;
7 września – spotkanie z zarządem
Klubu Sportowego Piaseczno;
8 września

– udział w konferencji „Wdrażanie
Inicjatywy JESSICA na Mazowszu”;
– udział w spotkaniu Zarządu Miej-
sko-Gminnego Straży Pożarnej;
9 września

– spotkanie z zarządem Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Piasecznie oraz Przedsiębior-
stwa Ciepłowniczo-Usługowego 
w sprawie nabycia udziałów PCU
Piaseczno od Spółdzielni Mieszka-
niowej „Jedność”;
– spotkanie z dyrektorami gmin-
nych przedszkoli;
– spotkanie z Dyrektor Centrum
Kultury w Piasecznie;

– spotkanie z mieszkańcami 
ul. Mlecznej Drogi w Józefosławiu;
10 września – udział w otwarciu
biegu „Frog Race III” w Żabieńcu;
13 września – udział w spotkaniu
w Starostwie Powiatowym w Pia-
secznie w sprawie kolejki wąsko-
torowej;
14 września

– spotkanie ze starostą piase-
czyńskim Janem Dąbkiem;
– spotkanie z uczestnikami Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Cen-
trum Kultury w Piasecznie;
– spotkanie z przedstawicielami
klubów radnych;
16 września

– spotkanie z Dyrektor Biblioteki
Publicznej;
– udział w obchodach 72. rocz-
nicy agresji Związku Radziec-
kiego na Polskę;
– spotkanie z dyrektorami przed-
szkoli gminnych w sprawie ograni-
czenia wydatków bieżących celem
zmniejszenia dotacji dla niepu-
blicznych placówek oświatowych;
17 września – udział w obcho-
dach 15. rocznicy Klubu Sporto-
wego „Grawitacja”.

Burmistrz na bieżąco rozpatruje
wnioski o rozłożenie na raty
czynszów dzierżawnych i prze-
dłużenie umów dzierżaw oraz
wnioski osób fizycznych i pod-
miotów gospodarczych o umo-
rzenie lub rozłożenie na raty
należności podatkowych, pozwo-
lenia na sprzedaż alkoholu itp.

Burmistrz na bieżąco współpra-

cuje z organami Rady Miejskiej.

Burmistrz przyjmuje 

interesantów w każdy 

poniedziałek po uprzednim 

umówieniu spotkania. 

Tel.: 22 701 75 88.

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej Piaseczna

SESJA 12 21 września 2011

Sprawozdanie z pracy burmistrza 24 sierpnia - 21 września 2011 r.

Uroczyste wręczenie stypendiów
21 września, podczas sesji Rady
Miejskiej, burmistrz uhonorował
najzdolniejszych uczniów piase-
czyńskich szkół. Wyróżnieni ucznio-
wie to laureaci olimpiad przedmio-
towych na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim. Burmistrz wręcza-
jąc symboliczny akt przyznania sty-
pendium, gratulował laureatom i ży-

czył dalszych sukcesów i rozwijania
pasji naukowych. Stypendium otrzy-
mali: Adam Piotr Klukowski – laureat
konkursu chemicznego dla gimna-
zjalistów na szczeblu wojewódzkim,
Magdalena Anna Lipiec – laureatka
konkursu chemicznego dla gimna-
zjalistów na szczeblu wojewódzkim,
Krzysztof Kukiełka – laureat kon-

kursu chemicznego dla gimnazjali-
stów na szczeblu wojewódzkim, Ka-
tarzyna Anna Witkowska – laure-
atka konkursu biologicznego dla
gimnazjalistów na szczeblu woje-
wódzkim, Monika Mroczyńska –
laureatka konkursu polonistycz-
nego dla gimnazjalistów na szczeblu
wojewódzkim, Jakub Łobodecki –

laureat konkursu informatycznego
LOGIA 11 dla gimnazjalistów na
szczeblu wojewódzkim, Filip Pisarek
– laureat konkursu biologicznego dla
gimnazjalistów na szczeblu woje-
wódzkim, Kasper Michał Radek –
zdobywca trzeciego miejsca na VI
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mate-
matycznej Gimnazjalistów.

Wyróżnieni

na sesji Rady

Miejskiej

uczniowie

otrzymali 

z rąk burmi-

strza roczne

stypendia 

naukowe.

foto Tomasz
Pawlak/URZĄD
MIASTA

Najlepsi uczniowie piaseczyńskich szkół
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To nowoczesny, szybki sposób, gwa-
rantujący otrzymywanie wiarygod-
nych i rzetelnych informacji, które
bezpośrednio dotrą do wszystkich
zainteresowanych. W ciągu 8 mie-
sięcy funkcjonowania do systemu
zapisało się ponad 1500 osób, które
informowane są o zagrożeniach, 
a wg. życzenia także o innych spra-
wach urzędowych, wydarzeniach
kulturalnych czy sportowych.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z tego narzędzia komunikacji, infor-
macja jest szybka, konkretna i korzy-
sta z niej coraz więcej mieszkańców
– przekonuje burmistrz Zdzisław Lis.
– Nie zawsze przeczytamy gazetę czy

zajrzymy na stronę internetową
gminy, a telefon przy sobie ma prak-
tycznie każdy. Dlatego zdecydowali-
śmy się na wdrożenie tego systemu
na naszym terenie. Chcemy przede
wszystkim ostrzegać naszych miesz-
kańców przed zagrożeniami, ale
także docierać do nich z ciekawą
ofertą – dodaje burmistrz.

Jak to działa?
System powiadamiania SMS

został stworzony przede wszyst-
kim na potrzeby Gminnego Ze-
społu Zarządzania Kryzysowego,
aby informować o zagrożeniach,
które mogą wystąpić na terenie
gminy Piaseczno. – Szybka infor-
macja to dziś podstawa skutecz-
nej ochrony życia i mienia –
mówi Tadeusz Tomczyk z Urzędu
Miasta. Osoby zarejestrowane
dostają informacje o przewidy-
wanych burzach i wichurach. 
W lipcu, kiedy istniało zagrożenie

powodziowe, informowaliśmy 
o stanie wody w Jeziorce.

Tematyka SMS-ów rozsze-
rzona została również o infor-
macje kulturalne, sportowe oraz
o komunikaty urzędowe. Biuro
Promocji Gminy zarządza syste-
mem i redaguje wysyłane infor-
macje. – Na początku musieli-
śmy stworzyć bazę danych,
dlatego zaczęliśmy od akcji in-
formacyjnej, aby jak najwięcej
mieszkańców skorzystało z moż-
liwości zapisania się do naszego
sytemu – tłumaczy Łukasz 
Wyleziński, kierownik Biura
Promocji i Informacji. Ulotki 
z informacją, jak się zareje- 
strować, mieszkańcy otrzymali
pocztą wraz z korespondencją
podatkową. Byliśmy jednym 
z pierwszych samorządów,
który uruchomił taki system,
dlatego dodatkową reklamę zro-
biły nam ogólnopolskie media.

Żadnych reklam nie będzie
Zalogowani użytkownicy nie

muszą się martwić, że zostaną za-
sypani ogromną ilością spamu i bez-
użytecznych reklam. – SMS-y doty-
czą wyłącznie określonych przy
rejestracji tematów, ich częstotli-
wość nie jest uciążliwa dla odbiorcy,
skupiamy się na najważniejszych
komunikatach – zapewnia Łukasz
Wyleziński.

Jak się zapisać?
Aby zarejestrować swój numer

telefonu i otrzymywać informacje,
należy wypełnić formularz umiesz-
czony na stronie gminy www.pia-
seczno.eu lub wysłać ze swojego te-
lefonu SMS-a pod numer 726 898
549 o następującej treści: #numer
miejscowości.temat

Po wysłaniu SMS-a lub wypeł-
nieniu ankiety system wygeneruje
potwierdzenie rejestracji i wyśle je
na zapisany w bazie numer.

System powiadamiania SMS
Od stycznia działa 
w Piasecznie system
wczesnego powia-
damiania mieszkań-
ców SMS-ami.  

Przepisy prawne – sprawy odwodnieniowe

Co jest czyim obowiązkiem cz. 2
Sprawy odwodnienia to ważny te-
mat zarówno dla gminy jak i poszcze-
gólnych mieszkańców. W związku 
z licznymi przypadkami zaniedbań
instalacji i urządzeń wodnych, melio-
racyjnych i kanalizacyjnych, w po-
przednim numerze „Gazety Piase-
czyńskiej” przytoczyliśmy przepisy
z prawa wodnego, prawa budowla-
nego oraz ustawy o drogach publicz-
nych regulujące powyższe kwestie.
W tej gazecie uzupełniamy informa-
cje o najważniejsze przepisy wyni-
kające z prawa ochrony środowiska,
ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym oraz ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ście-

ków. Mamy nadzieję, że znajomość
przepisów i prawa pomoże zrozu-
mieć i rozwiązać wiele trudnych
sytuacji.

Po czwarte – Prawo ochrony
środowiska

Prawo ochrony środowiska z 27
kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr
25 poz. 150).

Art. 102 ust. 1 ustawy nakłada
na władającego powierzchnią ziemi,
na której występuje niekorzystne
przekształcenie terenu, czyli zmiana
naturalnego, przez lata ukształtowa-
nego terenu, obowiązek jego rekul-
tywacji.

Owa rekultywacja, zgodnie 
z art. 103 ust. 1, powinna polegać na
przywróceniu terenu do stanu po-
przedniego naturalnego ukształto-
wania. Dotyczy to np. sytuacji przy
budowie domu czy budynków go-
spodarczych i rozmieszczenia grun-
tu z fundamentów na swojej
działce, czyli tym samym podnie-
sieniu terenu.

Zgodnie z art. 102 ust. 3 ustawy,
obowiązek rekultywacji powstaje
również wtedy, gdy niekorzystne
przekształcenie terenu powstało za
zgodą lub wiedzą władającego po-
wierzchnią ziemi. Właściciel jest
wtedy zobowiązany do jego rekul-
tywacji solidarnie ze sprawcą.
Obowiązek rekultywacji powinien
być uściślający (skonkretyzowany) 
w decyzji administracyjnej wyda-

nej na podstawie art. 362. Stosuje
się go tylko wtedy, gdy przedmiot
zobowiązany do rekultywacji nie
zachowuje się zgodnie z obowiąz-
kami wynikającymi z mocy art. 106
ust. 2. Zawiera on warunki doty-
czące procesu rekultywacji, tj. ter-
minu wykonania, sposobu, za-
kresu, terminu zakończenia rekul-
tywacji. (Uchylony) na podstawie
Dz. U. z 2001 r. Nr 62. poz. 627. str.
1/172 Kancelaria Sejmu.

Po piąte – Ustawa o planowa-
niu i zagospodarowaniu prze-
strzennym

Ustawa o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym z dnia 
23 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80. poz. 717).

Przy wydawaniu zgody na bu-
dowę lub zagospodarowanie terenu,
władze gminy powinny wyraźnie
określić sposób dozwolony zagospo-
darowania, respektowanie istnieją-
cego stanu odwodnienia (np. rowy
odpływowe, cieki naturalne, stałe
lub sezonowe, kanały, kanalizacje) 
i określić sposób podwyższenia te-
renu oraz rodzaj robót z tym zwią-
zanych np. ujęcie spływu wód 
w systemy kanalizacyjne bez szkód
dla gruntów sąsiednich.

A wynika to z Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie.

Art. 54 – ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzen-
nym z dnia 23 marca 2003 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego określa:

1) rodzaj inwestycji;
2) warunki i szczegółowe za-

sady zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikające z prze-
pisów odrębnych, a w szczególności
w zakresie: wymagań dotyczących
ochrony interesów osób trzecich;

3) linie rozgraniczające teren in-
westycji, wyznaczone na mapie 
w odpowiedniej skali, z zastrzeże-
niem art. 52 ust. 2 pkt 1.

Art. 59. ust. 1. Zmiana zagospo-
darowania terenu w przypadku

braku planu miejscowego, polega-
jąca na budowie obiektu budowla-
nego lub wykonaniu innych robót
budowlanych, a także zmiana spo-
sobu użytkowania obiektu budow-
lanego lub jego części, z zastrzeże-
niem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga
ustalenia, w drodze decyzji, warun-
ków zabudowy.

Ust. 2. Przepis ust. 1 stosuje się
również do zmiany zagospodaro-
wania terenu, która nie wymaga
pozwolenia na budowę, z wyjąt-
kiem tymczasowej, jednorazowej
zmiany zagospodarowania terenu,
trwającej do roku.

Ust. 3. W przypadku zmiany za-
gospodarowania terenu, o której
mowa w ust. 2, bez uzyskania de-
cyzji o warunkach zabudowy, wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
może, w drodze decyzji, nakazać
właścicielowi lub użytkownikowi
wieczystemu nieruchomości:

1) wstrzymanie użytkowania
terenu, wyznaczając termin, w któ-
rym należy wystąpić z wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu wa-
runków zabudowy albo

2) przywrócenie poprzedniego
sposobu zagospodarowania.

Cyt. Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.
Nr 78, poz. 690)

– art. 28. ust. 1. Działka budow-
lana, na której sytuowane są bu-
dynki, powinna być wyposażona 
w kanalizację umożliwiającą odpro-
wadzenie wód opadowych do sieci
kanalizacji deszczowej lub ogólno-
spławnej. Ust. 2. W razie braku moż-
liwości przyłączenia do sieci kanali-
zacji deszczowej lub ogólnospławnej
dopuszcza się odprowadzanie wód
opadowych na własny teren nie-
utwardzony, do dołów chłonnych
lub do zbiorników retencyjnych.

– art. 29. Dokonywanie zmiany
naturalnego spływu wód opado-
wych w celu kierowania ich na te-
ren sąsiedniej nieruchomości jest
zabronione.

– art. 30. Usytuowanie na
działce budowlanej ujęć wody, urzą-
dzeń do gromadzenia i oczyszcza-
nia ścieków oraz odpadów stałych
powinno być zgodne z wymaga-
niami rozporządzenia oraz z przepi-
sami dotyczącymi ochrony gruntu,
wód i powietrza.

Po szóste – Ustawa o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbioro-

wym odprowadzaniu ścieków

Ustawa o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odpro-

wadzaniu ścieków z 7 czerwca 2001
r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 72. poz. 747)
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123. poz. 747).

– art. 3 ust. 1. Zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków jest zadaniem
własnym gminy.

– art. 9. ust. 1. Zabrania się
wprowadzania ścieków bytowych 
i ścieków przemysłowych do urzą-
dzeń kanalizacyjnych przeznaczo-
nych do odprowadzania wód opa-
dowych, a także wprowadzania
ścieków opadowych i wód drenażo-
wych do kanalizacji sanitarnej.

Ust. 2. Zabrania się wprowadza-
nia do urządzeń kanalizacyjnych:

1) odpadów stałych, które mogą
powodować zmniejszenie przepusto-
wości przewodów kanalizacyjnych, 
a w szczególności żwiru, piasku, po-
piołu, szkła, wytłoczyn, drożdży,
szczeciny, ścinków skór, tekstyliów,
włókien, nawet jeżeli znajdują się one
w stanie rozdrobnionym,

2) odpadów płynnych niemie-
szających się z wodą, a w szczegól-
ności sztucznych żywic, lakierów,
mas bitumicznych, smół i ich emul-
sji, mieszanin cementowych,

3) substancji palnych i wybu-
chowych, których punkt zapłonu
znajduje się w temperaturze poni-

żej 85°C, a w szczególności benzyn,
nafty, oleju opałowego, karbidu,
trójnitrotoluenu,

4) substancji żrących i toksycz-
nych, a w szczególności mocnych
kwasów i zasad, formaliny, siarcz-
ków, cyjanków oraz roztworów
amoniaku, siarkowodoru i cyjano-
wodoru,

5) odpadów i ścieków z hodowli
zwierząt, a w szczególności gno-
jówki, gnojowicy, obornika, ścieków
z kiszonek,

6) niezdezynfekowanych ście-
ków ze szpitali i sanatoriów oraz 
z zakładów weterynaryjnych.

Uwagi końcowe
Artykuł w dużej części pocho-

dzi z czasopisma „Polskie Drogi” nr
7-8 (184)/2011, autor mgr inż. Bole-
sław Balcerek, specjalista I stopnia.

Literatura:
1. „Problemy związane z odpływami
od przepustów drogowych”, „Pol-
skie Drogi” nr 3/2003.
2. „Odpływy wód z pasów drogowych”,
„Magazyn Autostrady” nr 3/2007.
3. „Odpływy od przepustów drogo-
wych”, „Polskie Drogi” nr 3/2007.
4. Ustawy i Rozporządzenia. 

*

Dokonywa-
nie zmiany

naturalnego
spływu wód opa-
dowych w celu
kierowania ich na
teren sąsiedniej
nieruchomości
jest zabronione. 

Art. 29 (Dz. U. Nr 78, poz. 690)

Nowo wykonany rów na ul. Matejki w Zalesiu Dolnym foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Tabela z numerami miejscowości:

Po kropce wybierz tematy, wpisując odpowiednie litery:

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



Na piaseczyńskim rynku krokodyl
szczerzył wielkie zęby z gwoździ,
hipopotam chłodził się opodal fon-
tanny, lew dostojnie prezentował
królewską grzywę, a niedźwiedź
machał wielką, sękatą łapą. Wszyst-
kiemu ze stoickim spokojem przy-
glądał się słoń – bohater wernisażu.
Jego rzeźba właśnie w Piasecznie
miała swoją premierę, a wokół jego
twórcy stworzone zostało szcze-
gólne wydarzenie kulturalne.

Baśniowy wieczór
W piątkowy wieczór wyczu-

wało się niepowtarzalną atmosferę,
tupot dziecięcych nóżek mieszał się
z gwarem rozmów i pstrykaniem
aparatów fotograficznych. Duże
dzieła Wilkonia sprawiły wielką
frajdę najmłodszym dzieciom,
które, z pomocą tatusiów, dosiadały

ogromnego drewnianego lwa, kro-
kodyla, hipopotama, a nawet słonia.

– Miasto odrestaurowało rynek,
wiele osób włożyło sporo wysiłku,
aby stał się on piękniejszy i atrak-
cyjniejszy. Ale dopiero gdy na pia-
seczyńskim rynku zagościła sztuka
i podziwiający ją ludzie, dzieło re-
witalizacji wydaje się pełniejsze.
Rzeźby nie tylko cieszą oko, ale też
sprawiają ogromną radość dzieciom
– podkreślił na uroczystości wice-
burmistrz Daniel Putkiewicz. –
Czeka nas jeszcze sporo pracy w
centrum miasta ale wierzę, że bę-
dzie Pan kiedyś tak samo dumny z
naszego miasta, jak my jesteśmy
dumni z Pana. Jest Pan naszym za-
lesiańskim sąsiadem o wielkim
sercu i nieskończonej pasji tworze-
nia – zwrócił się wiceburmistrz do
Józefa Wilkonia, wręczając mu bu-

kiet kwiatów z podziękowaniami za
prezent, jaki przygotował dla miesz-
kańców Piaseczna.

Na rynku zgromadził się pokaźny
tłum miłośników i przyjaciół rzeźbia-
rza. Przyszli ściągnięci sławą Józefa
Wilkonia, ale także po to, aby obejrzeć
i posłuchać „Koncertu wśród bestii”
Joszko Brody – jednego z licznych
przyjaciół Wilkonia. Mistrz osobiście
ze sceny zaanonsował Joszko Brodę
jako swojego ulubionego wykonawcę,
po czym zasiadł otoczony gromadą
dzieci na specjalnie przygotowanym
fotelu. Wspaniały, potężny słoń przy-
glądał się z zaciekawieniem publicz-
ności, która jak zaczarowana słuchała
niezwykle melodyjnej muzyki Joszko
Brody w akompaniamencie utalen-

towanego gitarzysty z Ukrainy. Kon-
cert w połączeniu z ekspozycją prac
Wilkonia dostarczył niesamowitych
wrażeń. – Wysoka kultura wreszcie
kiełkuje na naszym rynku. Mam na-
dzieję, że w tym miejscu będzie wię-
cej takich imprez – usłyszeliśmy od
jednego z mieszkańców Piaseczna.

Autografy od mistrza
Po koncercie publiczność prze-

szła do nowo otwartego budynku
Przystanku Kultura, gdzie artysta
prezentował swoje ilustracje i roz-
dawał autografy. Obecni tam goście
mogli nie tylko uścisnąć dłoń Józefa
Wilkonia, ale również zakupić spe-
cjalnie przygotowane na tę okazję
foldery prezentujące dorobek arty-
sty, najnowsze książki ilustrowane
przez twórcę (np. „Księgę Dżungli”)
oraz dwieście numerowanych re-
produkcji grafiki Wilkonia sygnowa-
nych przez artystę. Rozdawane
były też okolicznościowe zakładki
do książek, stanowiące zarazem bi-
lety wstępu na wystawę. Dla
wszystkich mieszkańców przyby-
łych na wernisaż przygotowano po-
częstunek. Można było również po-
słuchać wyśmienitej kapeli Jana
Gacy z Przystałowic Małych, która
w tym roku zdobyła najwyższe wy-
różnienie na Festiwalu Kapel i Śpie-
waków Ludowych „Baszta” w Kazi-
mierzu Dolnym. Skoczne mazurki,
oberki i polki w wykonaniu ludo-
wych mistrzów jeszcze mocniej
podgrzewały atmosferę wernisażu.

Magiczny Świat Wilkonia
Józef Wilkoń przez wiele lat

twórczości wypracował własny,
charakterystyczny styl przedsta-
wiania swojego ulubionego tematu
– zwierząt. Jego prace powstają w
wielu różnorodnych technikach, ta-
kich jak: tusz, tempera, gwasz,
akwarela, pastele. Rzeźby – na po-
czątku metalowe – teraz Wilkoń

tworzy z drewna za pomocą sie-
kiery i piły spalinowej. Zarówno w
ilustracjach książkowych, jak i w
rzeźbach zderzają się dwie na pozór
skrajne idee. Jego zwierzęta i posta-
cie są z jednej strony oddane w spo-
sób naturalny, z drugiej – niewiary-
godnie baśniowe i magiczne, jakby
zaczarowane. To stanowi o wielko-
ści i niepowtarzalności mistrza.

Dzieła Wilkonia zostały wielo-
krotnie docenione. Za swoją twór-
czość otrzymał wiele prestiżowych
nagród i wyróżnień, m.in.: Deut-
scher Jugendbuchpreis (1964), Na-
grodę Państwową za twórczość dla
dzieci (1974), Złoty Medal „Zasłu-
żony Kulturze – Gloria Artis” (2006)
oraz Nagrodę Ministra Kultury za
całokształt twórczości (2005). W
2010 roku został odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski oraz otrzymał Złote Berło
Fundacji Kultury Polskiej za „twór-
czość pełną subtelnej równowagi
pomiędzy perfekcyjną techniką
tworzenia i prostotą humanistycz-
nego przesłania”.

Po raz pierwszy…
Wystawa „Wilkoń wreszcie w

naszym mieście”, którą można oglą-
dać do 30 listopada, wręcz obfituje
w wiele „po raz pierwszy...”. Po raz

pierwszy Wilkoń w naszym mieście,
po raz pierwszy pokazany słoń, ale
także po raz pierwszy wielka sztuka
na rynku... Jest to również pierwsza
wystawa w nowo powstałym Przy-
stanku Kultura przy placu Piłsud-
skiego 9. Kolejnym novum jest to,
że wystawa znajduje się jednocze-
śnie w trzech miejscach – w Mu-
zeum, w Przystanku oraz na rynku.

Wykorzystanie rynku jako prze-
strzeni do pokazania interaktywnej
sztuki okazało się świetnym pomy-
słem. Sztuki, którą można dotknąć, a
nie oglądać jedynie w szklanej gablocie.
Rzeźby wydają się być stworzone z
myślą o dzieciach. Każdy maluch może
je śmiało dotknąć, pogłaskać, a na nie-
które nawet wejść. Na rynku pojawiają
się też młode pary, które korzystają z
możliwości zrobienia sobie oryginal-
nego ślubnego zdjęcia. Akcje takie jak
ta wystawa ożywiają stare centrum
miasta i dają mu szanse na to, żeby
stało się pulsującym sercem Piaseczna.

Organizatorami wystawy są
Centrum Kultury w Piasecznie oraz
Muzeum Regionalne i Przystanek
Kultura. Piaseczyńskie muzeum –
mimo iż jedynie regionalne i posia-
dające bardzo małą powierzchnię
wystawową – od początku swojego
istnienia prezentuje dzieła wielkich
artystów. Były tu już wystawy prac
między innymi: Salvadora Dalego,
Marca Chagalla, Pabla Picassa, Leona
Wyczółkowskiego. Teraz zaś Wil-
koń... wreszcie w naszym mieście.

HRG/MI

Duże rzeźby na rynku 
do 2 października

Wystawa w Muzeum Regio-
nalnym i Przystanku Kultura
– do 30 listopada
środa – piątek, 
godz. 10.00–18.00
sobota – niedziela 
godz. 9.00–15.00
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Dodatek specjalny o wystawie na piaseczyńskim rynku

Wilkoń 
wreszcie 
w naszym
mieście

Premierowa odsłona Wilkoniowego słonia  foto Hubert Gieleciński, Łukasz Wyleziński

Rzeźby stworzone zostały z myślą o dzieciach foto Łukasz Wyleziński/URZĄD GMINY

W Piasecznie po raz pierwszy prezento-
wane są ilustracje i rzeźby Józefa Wilko-
nia, światowej sławy artysty –
mieszkającego i tworzącego swe dzieła 
w Zalesiu Dolnym.

powiedział 
Józef Wilkoń 

odsłaniając swoje 
najnowsze dzieło

Witamy Was,

ja i mój 

słoń
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ak powstaje ilustracja?
Bardzo prosto, jeśli się wie i umie parę rzeczy.
Najpierw trzeba wiedzieć, jak wygląda to wszystko,

co chce się namalować: człowiek, ryba, ptak, 
liść czy zwierzę.
Później wiedzieć, jak to się porusza,
wszystko, co biega, pełza, pływa i lata.
Dla wielu to już koniec edukacji.
Niektórzy jednak idą dalej, potrafią namalować
porę dnia, księżyc, żeby świecił, ptaka, żeby śpiewał,
potrafią namalować smutek i radość, strach i odwagę.
Tylko nielicznym udaje się namalować sen,
ciszę, a nawet zapach i smak owoców.
Jeśli się to wszystko umie, trzeba na koniec 
wiedzieć, co robić, żeby tekst i ilustracja
uzupełniały się wzajemnie, żeby w książce 
rosło napięcie jak w teatrze, by wszystko było
w swoim czasie i dobrych proporcjach.

Józef  Wilkoń 

Tabun koni

Czasopismo dla dzieci „Świerszczyk”

Wizyta w zoo

Bajka o słowiku i cesarzu chińskim

Mamut

Ilustracje bajkowe, baśniowe, wilkon

J

Baśń o rumaku zaklętym
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„Herr Minkepatt und seine Freunde” Ursula Valentin„Atuk” Mischa Damjan

„Księga Dżungli” Joseph Rudyard Kipling

III

oniowe... 

Józef Wilkoń urodził się 12 lutego 1930 r. w Bogucicach k. Wieliczki, studiował
malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Adama
Marczyńskiego (dyplom 1955 r.) oraz historię sztuki na Uniwersytecie Jagielloń-
skim (dyplom 1954 r.).

Od 1957 r. współpracuje w dziedzinie ilustracji z wieloma wydawnictwami, m.in.
Naszą Księgarnią, Ruchem, Czytelnikiem, Krajową Agencją Wydawniczą oraz z Wy-
dawnictwem Interpress w Warszawie i Wydawnictwem Literackim w Krakowie.

Od 1963 r. współpracuje z wydawnictwami zagranicznymi: Flammarion, Paryż;
Middelhauve Verlag, Kolonia (1963); Loewes Verlag, Bayreuth (1970); Kinderbuch-
verlag, Berlin (1973); Parabel  Verlag, Monachium (1973); Atlantis Verlag, Zurich
(1975); Bohem Press, Zurich (1979); Nord-Sud Verlag, Mönchaltorf (1980); Patmos
Verlag, Dusseldorf (1985); Atelier Muze Ltd., Saitama (1985); Green Peace Publisher,
Tokio (1988).

Jest autorem ilustracji i opracowania graficznego do ponad 100 książek dla
dzieci i dorosłych wydanych w Polsce oraz 80 książek wydanych za granicą, m.in.
w Niemczech, Szwajcarii, Japonii, Włoszech, Francji. Ponadto ilustruje czasopis-
ma, projektuje karnety, pocztówki, kalendarze oraz inne małe formy graficzne. 

Uprawia także malarstwo sztalugowe i scenografię (Teatr im. W. Horzycy w To-
runiu, 1978), projektuje gobeliny (Spółdzielnia im. S. Wyspiańskiego w Krakowie, 1980).

Wykorzystuje w swoich pracach wiele technik: tusz, gwasz, temperę, akwa-
relę, pastele. Od kilkunastu lat zajmuje się również rzeźbą. Z drewna i metalu
tworzy baśniowe stwory, owady, ryby, ptaki i inne zwierzęta. 

Jego prace znajdują się w licznych galeriach i muzeach, m.in. Muzeum Ilu-
stracji w Moulin we Francji, Muzeum Ilustracji w Oshima, Azumino, Koruisaua 
w Japonii, a także w Muzeum Literatury i Bibliotece Narodowej w Warszawie
oraz w zbiorach prywatnych.

Nagrody i wyróżnienia
1959 - Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Edytorskiej IBA, Lipsk
1962 - II nagroda Ministra Kultury i Sztuki na wystawie „Polskie Dzieło Plastyczne
w XV-leciu PRL”
1963 - I nagroda w konkursie na ilustracje do „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza,
Muzeum Literatury, Warszawa
1965 -  Wyróżnienie w konkursie na ilustracje do „Don Kichota” Miguela de Cer-
vantesa, Buenos Aires
1966 - Deutscher Jugendbuchpreis fur graphische Gestaltung, Dusseldorf, Premio 
„Europeo Citta di Caorle”
1967 - Nagroda III stopnia Ministra Kultury i Sztuki za twórczość artystyczną dla
dzieci i młodzieży
1969 - Złoty Medal na Międzynarodowym Biennale Ilustracji BIB '69, Bratysława
1973 - Srebrne Koziołki na Biennale Sztuki dla Dziecka, Poznań 

- Wyróżnienie na Międzynarodowym Biennale Ilustracji BIB '73, Bratysława
- III nagroda na Wystawie Ilustracji Książkowej, Warszawa
- Medal Komisji Edukacji Narodowej

1974 - Nagroda Prezesa Rady Ministrów za twórczość artystyczną dla dzieci 
i młodzieży

- „Premio Grafico” na Międzynarodowej Wystawie Ilustracji do Książek dla
Dzieci, Bolonia  

- „Premio Europeo”
1975 - Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie Książki, Moskwa
1976 - Nagroda „Premio Europeo Litteratura Giovanile”, Mentona
1977 - Złote Koziołki na Biennale Sztuki dla Dziecka, Poznań
1980 - „Diplome Loisirs Jeunes” za najlepiej zilustrowaną książkę zagraniczną, Paryż
1984 - „The Owl Prize”, Tokio
1991 - „Premio Grafico”, Bologna

- Grand Prix (Totem Album), Montreuil
1993 - „Premio Europeo”, Padova
1998 - Andersen Premio, Genova

- II i III Nagroda za plakat „Warszawa”, Warszawa
2002 - Medal Polskiej Sekcji IBBY za całokształt twórczości dla dzieci i młodzieży
2005 - Nagroda Ministra Kultury
2006 - Złoty Medal „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis” przyznany przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2007- Nagroda TVP Kultura za wystawę „Arka Wilkonia” w Narodowej Galerii
Sztuki Zachęta w Warszawie
2008 - Nagroda Honorowa - Książka Roku 2007 Polskiej Sekcji IBBY
2010 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

- Złote Berło Fundacji Kultury Polskiej 

Artysta w swojej pracowni w Zalesiu Dolnym foto Radosław Świetlik



Zabytkowy budynek starej plebanii
kościoła św. Anny kryje zbiory się-
gające XVII wieku. Na wystawie
stałej można zobaczyć przedmioty
użytku codziennego, stare monety,
elementy uzbrojenia, mapy, ksią-
żki, pamiętniki, dokumenty i nie-
zliczoną ilość zdjęć obrazującą ży-
cie codzienne dawnego Piaseczna.
Raz w miesiącu w Muzeum orga-
nizowany jest wernisaż otwiera-
jący wystawę czasową. Prezento-
wane są dzieła zarówno światowej
sławy artystów (np. Chagall, Dali,
Picasso, Wyczółkowski), jak i lokal-
nych twórców pokazujących swoje
dokonania w różnych dziedzinach,
od malarstwa, poprzez batik,
rzeźbę, grafikę, aż po fotografię. 
W Muzeum nie będą nudzić się też

dzieci, dla których jest przygoto-
wany specjalny program lekcji,
warsztatów i konkursów. Wraz z
Centrum Kultury Muzeum organi-
zuje corocznie Kier- masz Wielka-
nocny i Jarmark Piaseczyński, na
które zjeżdżają się twórcy ludowi
z całej Polski. Jarmarkowi towarzy-
szą koncerty zespołów folkowych
i ludowych, pokazy walk rycer-
skich, zajęcia dla dzieci przybliża-
jące ginące zawody oraz mnóstwo
atrakcji dla wszystkich bez względu
na wiek.

Każdy, kto chce poznać historię
Piaseczna oraz zobaczyć wystawę
sztuki współczesnej, koniecznie powi-
nien odwiedzić Muzeum Regionalne.

Muzeum jest czynne od środy
do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz
w soboty i niedziele od 9.00 do
15.00, znajduje się w budynku
dawnej plebanii, między kościo-
łem św. Anny a Ratuszem. Aktu-
alności dotyczące muzeum można
znaleźć na stronie www.kultu-
ralni.pl/muzeum *

Gazeta Piaseczyńska
29 września 2011IV

Historia i światowa sztuka

Przystanek Kultura

W Muzeum „zamieszkały” Wilkoniowe stwory foto Hubert Gieleciński

Jaki cel ma Przystanek Kultura? Ma
stać się miejscem, gdzie każdy będzie
mógł odkryć w sobie artystyczne pa-
sje, rozwijać zainteresowania, po-
znać nowe dziedziny artystycznej
kreacji czy spotykać się z ludźmi o
podobnych zainteresowaniach.

Mimo że budynek nie jest jeszcze
w pełni wyposażony (oficjalne otwar-
cie zaplanowano na 28 października)
odbywają się już w nim zajęcia dla
dzieci i młodzieży. Prowadzą je in-
struktorzy zarówno pracujący wcze-
śniej w Ośrodku Kultury przy Ko-
ściuszki 49, jak i zupełnie nowi.

Budynek został odbudowany
według planów starej komendy, ale
z nowoczesnym rozplanowaniem
przestrzeni – przystosowanym do
potrzeb zajęć edukacyjnych i arty-
stycznych.

Dla najmłodszych 
i trochę starszych

Na trzech kondygnacjach w
Przystanku Kultura znajdują się pra-
cownie do zajęć muzycznych, pla-
stycznych i ceramicznych. Jest rów-
nież pracownia komputerowa i
fotograficzna, a także specjalna sala
dla maluchów.

Dla najmłodszych (do 3 lat) prze-
widziano przedpołudniowe zajęcia
edukacyjno-rozwojowe, w których

uczestniczyć mogą rodzice razem
dziećmi. Zajęcia prowadzone będą
codziennie.

Dla nieco starszych dostępna jest
muzykoterapia oraz arteterapia, czyli
wspieranie i stymulowanie rozwoju
dziecka poprzez techniki plastyczne.

Zarówno dzieci, jak i dorośli,
mogą uczestniczyć w zajęciach gry
na instrumentach, zajęciach pla-
stycznych, ceramicznych i fotogra-
ficznych, a także pod okiem specjali-
stów ćwiczyć emisję głosu. 

Zajęcia dla wszystkich
W Przystanku Kultura będą też

odbywały się próby istniejących od
wielu lat lokalnych zespołów wokal-
nych, muzycznych i teatralnych –
między innymi: zespołu „DoMiSolki”,
Teatru „Patataj”, Chóru „Lira”, chóru
gospel, Teatru „Cha cha hi hi he he”,
Teatru „Łups!” oraz Piaseczyńskiej Or-
kiestry Dętej.

Nie zapomniano również o star-
szych mieszkańcach Piaseczna.
„Strefa 50+” to zajęcia i warsztaty ak-
tywizujące osoby po pięćdziesiątym
roku życia. Będą one prowadzone we
współpracy z Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku.

Dostępne są również zorganizo-
wane zajęcia tematyczne, takie jak:
• Koło szachowe – mające na celu
wspomaganie kształcenia cech oso-
bowości, charakteru, umiejętności
poznawczych;
• Akcja Animacja – kurs tworzenia
filmów animowanych dla dzieci w
wieku 6–12 lat;

• Warsztaty rozwoju osobistego –
skierowane przede wszystkim do ko-
biet, ale nie tylko.

Przystanek Kultura jest także
otwarty na różnorodne – nieokreślone
z góry w żadnych sztywnych ramach,
również te niekonwencjonalne – pro-
jekty. To właśnie tam można zgłaszać
swoje „zwariowane” pomysły.

Kawiarnia i harcerze
Na parterze nowego budynku od

października ruszy kawiarnia, która
dzięki ścisłej współpracy z kierow-
nictwem Przystanku ma pełnić nie
tylko funkcję gastronomiczną, ale
również kulturalną. Będą tam pre-
zentowane wystawy malarstwa, fo-
tografii i inne formy sztuki.

Na trzecim piętrze nowego bu-
dynku znaleźli zaś wreszcie swoje
miejsce harcerze ze Związku Harcer-
stwa Polskiego, którzy od wielu lat
tułali się po tymczasowych, zastęp-
czych lokalach.

Przystanek Kultura wchodzi w
skład piaseczyńskiego Centrum Kul-
tury (kiedyś noszącego nazwę Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury w Pia-
secznie). W budynku Centrum przy
ul. Kościuszki 49 nadal będą odby-
wały się duże imprezy, takie jak: Finał
WOŚP, Piaseczyński Zlot Piosenki
Różnej, Festiwal Piosenki Angielskiej,
Festiwal Małych Form Teatralnych,
Festiwal Piosenki Ekologicznej, Prze-
gląd Młodzieżowych Zespołów Mu-
zycznych PePe. Ponadto raz w mie-
siącu, cykliczne już – Świeczowiska,
Wtorki Jazzowe, Wtorki Teatralne,
Wtorki Wydarzeń, Bajkowe Nie-
dziele, spotkania muzyczne dla naj-
młodszych, koncerty Filharmonii Na-
rodowej i spotkania Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.

W skład Centrum wchodzą rów-
nież Muzeum Regionalne i Kluby Kul-
tury – świetlice wiejskie (Chojnów, Za-
lesie Górne, Wola Gołkowska, Runów,
Złotokłos, Żabieniec, Bogatki, Grochowa).

Więcej informacji na temat dzia-
łalności Centrum Kultury oraz karty
zgłoszeń można znaleźć na stronie
internetowej www.kulturalni.pl   *

Nowe miejsce na
kulturalnej mapie
Piaseczna.

Kiedyś komenda policji, dziś Przystanek Kultura foto Hubert Gieleciński

Warsztaty plastyczne w Centrum Kultury foto Konrad Lechański

Muzeum Regio-
nalne to ważne
miejsce w samym
centrum Piaseczna. 
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Zawiadamiamy przedsiębiorców, że w związku ze zmianą ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej z dniem 1 lipca 2011 r. i przeniesieniem danych do
Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej istnieje konieczność
skorygowania lub uzupełnienia istniejących wpisów zarejestrowanych w ewi-
dencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno.

Aktualizacji wymagają następujące dane: 
- przedmiot działalności zgodnie z  kodami 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 CEIDG-1. Jeżeli działalność

gospodarcza nie jest prowadzona, prosimy o informację o zaprzestaniu jej
prowadzenia. Zgłoszenie zmiany może być złożone osobiście lub przez peł-
nomocnika (wymaga pełnomocnictwa notarialnego) bądź przesłane listem
poleconym. W przypadku przesłania listem poleconym wniosek CEIDG-1
musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego wła-
snoręczność poświadczona jest przez notariusza.

Druki CEIDG-1 można pobrać w kancelarii Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno i na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki –
www.ceidg.gov.pl

Informacji udziela Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  tel.: 22
701 75 17 oraz 22 701 75 18.

Ogłoszenie dla przedsiębiorców

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno zawiadamia, że gmina prowadzi akcję odbioru (załadunek, trans-
port i unieszkodliwienie) płyt oraz rur azbestowych od mieszkańców.

Eternit oraz rury odbierane są przez firmę wybraną przez Urząd w dro-
dze przetargu. Warunkiem odbioru eternitu jest ułożenie go na palecie i
owinięcie szczelnie grubą folią oraz złożenie w kancelarii Urzędu odpowied-
niego wniosku. Wnioski dostępne są w Urzędzie oraz na stronie internetowej
gminy www.piaseczno.eu.

Zachęcamy do skorzystania z proponowanej bezpłatnej możliwości uty-
lizacji eternitu. Jednocześnie przypominamy, że włókna azbestu uwolnione
z połamanych płyt luźno leżących na posesji bez zabezpieczenia mogą sta-
nowić zagrożenie dla zdrowia.

Bezpłatny odbiór eternitu

Od 26 września już bez najmniej-
szych problemów możemy bezpłat-
nie oddać do utylizacji liście, które
spadają nam na posesję, skoszoną
trawę lub rozdrobnione gałęzie czy
zielsko pozostałe po jesiennej pielę-
gnacji działki.

– Taki punkt to nowość w naszej
gminie – mówi wiceburmistrz Da-
niel Putkiewicz. – Od kilku lat dą-
żymy do ograniczenia palenia liści
przez właścicieli posesji, wprowadza-
jąc różnego rodzaju ograniczenia i za-
kazy. Niestety do tej pory oprócz re-
strykcji mieszkańcy nie otrzymywali
nic w zamian – przyznaje wicebur-
mistrz. – Mam nadzieję, że nowo po-
wstały punkt, choć na razie pilota-
żowy i ograniczony w czasie,
stworzy skuteczną alternatywę dla

samowolnego spalania i przyniesie
wymierne korzyści dla mieszkańców
i dla środowiska.

– Obecnie gmina dostosowuje
się do wymogów nowej ustawy o go-
spodarce odpadami i jestem przeko-
nany, że już wkrótce będziemy mogli
zapewnić naszym mieszkańcom 
w pełni profesjonalny punkt odbioru
odpadów, który będzie działał w na-
szej gminie już na stałe – przekonuje
Daniel Putkiewicz.

Podobne punkty z powodze-
niem działają np. w naszej partner-
skiej gminie Upplands Väsby. Tam se-
lektywna zbiórka cieszy się dużym
zainteresowaniem mieszkańców.
Mogła się o tym przekonać delegacja
z Piaseczna podczas sierpniowej wi-
zyty w Szwecji.

Bezpłatny punkt zbiórki mieści
się w siedzibie firmy PUK SITA Pia-
seczno przy ul. Technicznej 6 w Pia-
secznie i czynny będzie do 30 listo-
pada 2011 r. w godzinach: poniedziałek
10.00–18.00, środa 10.00–18.00, so-
bota 8.00–18.00.

Punkt przyjmuje następujące
odpady:
• skoszoną trawę, liście
• rozdrobnione gałęzie
• pozostałe odpady powstające w wy-
niku prac ogrodniczych
• opakowania ze szkła
• opakowania z plastiku
• karton, makulaturę
• zużyty sprzęt AGD i RTV

W punkcie nie są przyjmo-
wane:
• odpady ulegające biodegradacji, po-
wstające w wyniku prowadzenia go-
spodarstwa rolnego lub hodowli
zwierząt, prowadzenia działalności
handlowej oraz odpady kuchenne
ulegające biodegradacji
• przeterminowane produkty spo-
żywcze
• ziemia, kamienie i gruz, popioły pa-
leniskowe
• odpady zanieczyszczone substan-
cjami ropopochodnymi itp.
• szyby okienne i samochodowe,
szkło budowlane

• plastikowe meble ogrodowe, ele-
menty wyposażenia wnętrz, ele-
menty stolarki budowlanej, rury,
rynny itp.
• opakowania z plastiku i szkła zanie-
czyszczone substancjami niebez-
piecznymi

Odpady niespełniające opisa-
nych kryteriów mogą zostać przyjęte
po naliczeniu opłat za ich utylizację
według cennika firmy.

Kto może skorzystać z punktu?
Z punktu zbiórki odpadów mogą

korzystać mieszkańcy gminy Pia-
seczno posiadający stałe zameldowa-
nie na terenie gminy Piaseczno oraz
osoby, które złożyły informację NIP-
3 w urzędzie skarbowym ze wska-
zaniem gminy Piaseczno jako miej-
sca zamieszkania.

Każda osoba korzystająca z pun-
ktu winna udokumentować upraw-
nienia do bezpłatnego korzystania,
okazując dowód osobisty lub kopię
złożonego formularza NIP-3 na we-
zwanie pracownika punktu.

Prowadzący punkt, do celów sta-
tystycznych, prowadził będzie ewi-
dencję osób korzystających z punktu
oraz ilości deponowanych odpadów.

Możliwy także płatny od-
biór bezpośrednio od wła-
ścicieli nieruchomości

Równolegle ze stacjonarnym
punktem zbiórki gmina, we współ-
pracy z firmą PUK SITA Piaseczno,
stworzyła możliwość odpłatnego
odebrania wyżej wymienionych
odpadów bezpośrednio ze wskaza-
nych posesji.

Odbiór odpadów odbywa się 
w specjalnie oznaczonych logiem
firmy workach o pojemności 120 l.
Płatność za odbiór jest wliczona w
koszt zakupu worka – cena worka
5zł. Worki można nabyć w siedzibie
firmy codziennie w godz. 9.00–
13.00 lub zamówić telefonicznie.
Przy zamówieniach telefonicznych
powyżej 20 worków – bezpłatna do-
stawa pod wskazany adres. Infor-
macja o terminach odbiorów wor-

ków z posesji zostanie przekazana
w chwili zakupu worków.

W workach można gromadzić:
• odpady skoszonej trawy
• liście
• rozdrobnione gałęzie
• pozostałe odpady powstające w
wyniku prac ogrodniczych
Inne odpady nie będą odbierane!

Odbiór zakupionych worków
należy zgłosić najpóźniej do godz.
15.00 w dniu poprzedzającym odbiór
pod nr tel. 22 737 17 70, 22 737 18 80 lub
wysyłając SMS na nr 515 224 741 bądź
wiadomość na adres e-mailowy:
pukpiaseczno@post.pl.

Więcej informacji na stronie
internetowej gminy Piaseczno
www.piaseczno.eu oraz na stro-
nie Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych PUK Sita Piaseczno
www.sitapiaseczno.pl

Serdecznie zachęcamy 

do korzystania z punktu.

Od kilku dni działa
punkt zbiórki od-
padów biodegra-
dowalnych.

Klika tysięcy lat temu wyspą Saaremą wstrząsnęły uderzenia meteorytów, które pozostawiły jako pamiatkę ogromne kratery 

wypełnione wodą foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Młodzież w Estonii

W połowie września 48-osobowa
grupa uczniów i opiekunów repre-
zentujących osiem gimnazjów z te-
renu gminy Piaseczno gościła 
w partnerskiej estońskiej gminie
Harku. Gospodarze przygotowali
bardzo interesujący program, który
obejmował m.in. zwiedzanie ich
nadmorskiej miejscowości, najcie-
kawszych miejsc w Tallinie oraz
dwudniową wycieczkę na wyspę Sa-
aremaa – czwartą  co do wielkości
na Bałtyku.

W czasie pobytu młodzież od-
wiedziła szkołę w Tabasalu, gdzie

brała udział w lekcjach języków ob-
cych wraz z estońskimi rówieśni-
kami. Uczniowie tej szkoły zaprezen-
towali także program artystyczny, 
w trakcie którego miały miejsce po-
kazy taneczne i muzyczne. Następ-
nie polska grupa, wraz z reprezen-
tującą naszą gminę wiceburmistrz
Honoratą Kalicińską, gościła w urzę-
dzie miasta, gdzie burmistrz Kaupo
Rätsepp przedstawił charaktery-
stykę oraz historię gminy Harku.

Kolejnego dnia młodzież zwie-
dziła skansen etnograficzny pod
Tallinem, gdzie można było zoba-
czyć, jak mieszkali i żyli Estończycy
przed wiekami. W trakcie pobytu w
Tallinie, niezwykle malowniczym i
ciekawym historycznie mieście,
młodzież zwiedziła również Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej KUMU.
Nie tylko interesujące ekspozycje
zrobiły wrażenie na zwiedzają-
cych – ciekawy był również sam
nowoczesny gmach muzeum.

Przekrojowe wystawy sztuki two-
rzonej od XVIII wieku aż po czasy
współczesne przybliżyły uczestni-
kom wyjazdu twórczość estoń-
skich artystów. Polskim akcentem
była ekspozycja czasowa Tadeusza
Kantora.

Niezwykłych wrażeń uczestni-
kom wyjazdu dostarczyła wizyta na
wyspie Saaremaa, której przyrodni-
cze krajobrazy urozmaicone są pa-
miątkami z dawnych epok. Jedną 
z największych atrakcji jest rezerwat
geologiczny w pobliżu wioski Kaali,
gdzie kilka tysięcy lat temu ważący
co najmniej 400 ton meteoryt ude-
rzył z prędkością 10–20 km/s w do-
lomitową skałę. Wskutek uderzenia
powstało kilka istniejących do dzisiaj
kraterów, z których największy jest
wypełniony wodą. Powstałe w ten
sposób głębokie na 6 metrów jezioro
otacza wał ziemny, po którym mło-
dzież spacerowała, szukając dobrych
ujęć do zdjęć.

Następnie, po obejrzeniu śre-
dniowiecznego kościoła, grupa zwie-
dziła skansen zabytkowych drew-
nianych wiatraków oraz ruiny nad-
morskiego zamku. Chwilę uwagi po-
święcono też wiosce Koguva, gdzie
znajduje się wiele starych, drewnia-
nych chatek, do tej pory zamieszka-
nych, pamiętających czasy feudalne
pod szwedzkim panowaniem. Wizytę
na wyspie zakończyło zwiedzanie
zamku w Kuressaare, który uchodzi
za najlepiej zachowaną średnio-
wieczną budowlę obronną w pań-
stwach nadbałtyckich. W zamku
oprócz komnat obejrzeć można było
ciekawą wystawę prezentującą histo-
rię wyspy w pigułce.

Był to już trzeci wyjazd piase-
czyńskiej młodzieży do Estonii zor-
ganizowany przez gminę Piaseczno.
Wymiany odbywają się co roku na
przemian, dlatego przyszłą jesienią
spodziewamy się rewizyty estoń-
skiej młodzieży w Piasecznie.

Współpraca zagraniczna

Wyróżnieni ucznio-
wie ze wszystkich
piaseczyńskich gim-
nazjów wrócili z wi-
zyty w gminie
Harku pod Tallinem.

Bezpłatnie oddaj liście i nie tylko…

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie  
art. 35 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r nr 102, poz. 651 ze
zm.)  informuje,  iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekretariacie
Burmistrza oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu   
został udostępniony  do publicznej wiadomości  Wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do wydzierżawienia  - część nieru-
chomości oznaczonej numer 66/9, obręb 13,  położonej przy 
ul. Jarząbka w Piasecznie.

OGŁOSZENIE Nieruchomości
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Fundusze unijne dla 
piaseczyńskich wspólnot
mieszkaniowych

Gminny Punkt Konsultacyjny

Od stycznia 2009 r. realizowany jest w Piasecznie europejski
projekt Urb.Energy, finansowany z funduszy Baltic Sea Re-
gion Programme 2007–2013. Poświęcony jest on opracowa-
niu koncepcji finansowania modernizacji i termomoderni-
zacji budynków oraz poprawy otaczającej je infrastruktury.
Przypominamy, że w Piasecznie projekt ten obejmuje bu-
dynki znajdujące się w kwartale ulic Fabryczna, Puławska,
Kusocińskiego i Wojska Polskiego. 

W jego ramach 26 budynków mieszkalnych znajdujących
się na tym terenie otrzymało już nieodpłatnie aktualne audyty
energetyczne, a dla tego obszaru opracowana została Kon-
cepcja Zintegrowanego Rozwoju Urbanistycznego oraz Kon-
cepcja Efektywnej Energetycznie Modernizacji Budynków.
Działania te zostały sfinansowane w 85% z funduszy tego pro-
jektu oraz w 15% z budżetu gminy Piaseczno. Piaseczno jest
jedynym polskim miastem, które zakwalifikowało się do pro-
jektu Urb.Energy. Obejmuje on także miasta z Niemiec (Berlin,
Poczdam, Kilonia), Litwy (Wilno i Szawle), Łotwy (Ryga i Jeł-
gawa) i Estonii (Tallin i Rakvere), a także Grodno na Białorusi.

Ważnym krokiem założonym w ramach tego projektu
było wykonanie dla kilku budynków znajdujących się na tym
terenie, dokumentacji projektowo-kosztorysowej ocieplenia
ścian zewnętrznych. Zarządzający nieruchomościami na tym
terenie wytypowali na początku tego roku siedem takich
budynków i do końca lipca br. wykonana została dla nich do-
kumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji.

Dokumentacja została wykonana dla budynków wielo-
rodzinnych znajdujących się w Piasecznie pod następującymi
adresami: ul. Puławska 21, ul. Szkolna 6, ul. Szkolna 7, ul. Szkolna
1, ul. Szkolna 12, ul. Kusocińskiego 3 i ul. Kusocińskiego 5.

Przekazanie dokumentacji wspólnotom mieszkaniowym
odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w dn. 28 lipca 2011 r.

W budynku przy ul. Szkolnej 6 została ona od razu wyko-
rzystana, bowiem po jej uzyskaniu natychmiast ruszyły tam
roboty termomodernizacyjne. W pozostałych budynkach ro-
boty te zaplanowano – jak podali przedstawiciele obecnych
na spotkaniu wspólnot mieszkaniowych – na następny rok.

Koszty wykonania tej dokumentacji w 85% zostały pokryte
z funduszy projektu Urb.Energy, a w 15% przez gminę Piaseczno.

Janusz Bielicki – koordynator projektu

bielicki@piaseczno.eu

Zaprasza osoby, które są zaniepokojone bądź dostrzegają
swój problem z używaniem alkoholu lub innych substancji
psychoaktywnych oraz członków ich rodzin.

Gminny Punkt Konsultacyjny oferuje bezpłatnie:
– fachową pomoc zmierzającą do zmiany trudnej sytuacji,
– informacje o możliwościach profesjonalnej terapii odwy-
kowej,
– motywowanie i kierowanie do leczenia,
– wsparcie po zakończonej terapii odwykowej,
– propagowanie zdrowego stylu życia.

Jeśli Twoje dziecko:
– trudno adaptuje się w przedszkolu,
– nie chce chodzić do szkoły,
– ma problemy ze snem, moczy się w nocy, nie chce jeść,
jest płaczliwe, uparte etc.
a Ty
chciałbyś o tym porozmawiać – zapraszamy. 
W Gminnym Punkcie Konsultacyjnym pomocy udzielają: psy-
chologowie, terapeuci uzależnień, kuratorzy, psycholog
dziecięcy.

Gminny Punkt Konsultacyjny
pl. Piłsudskiego 10, 05-500 Piaseczno, tel. 22 737 03 51
Godziny otwarcia: pon.-pt. 9.00-20.00
psycholog dziecięcy: wt. 9.00-13.00, czw. 12.00-17.00

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 z późn. zmianami)   zawiada-
miam o zatwierdzeniu Uchwałą Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr 225/XI/2011  
w dniu 24 sierpnia 2011r. miejscowego
planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Złotokłos, część II .

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

I. UZASADNIENIE   
Zgodnie  z  art. 1 i 2 oraz art. 27

Ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz. U. Nr  80, poz. 717 z późn.
zmian.) Rada Miejska w Piasecznie pod-
jęła uchwałę Nr 110VII/03 Rady Miejskiej
w Piasecznie z dnia 27 marca 2003 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części wsi
Złotokłos, zmienioną Uchwałami: 
Nr 250/XIII/03 Rady Miejskiej w Piasecz-
nie z dnia 28 sierpnia 2003 roku w spra-
wie zmiany uchwały nr 110/VII/03 Rady
Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 marca
2003 r.  roku,  nr 498/XXIII/2004 Rady
Miejskiej 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 Pia-
secznie 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 przeprowadzeniu procedury
planistycznej zgodnie z art.17 ww.
ustawy proponuje się podjęcie powyż-
szej uchwały. 

Zgodnie z art. 42 pkt. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227, z późn. zmian.) podaję do wiado-
mości informacje o udziale społeczeń-
stwa w postępowaniu:

1) Stosownie do art. 17 pkt. 1 ww.
ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym ogłoszono w prasie
lokalnej „Gazeta Piaseczyńska” nr 5  (113)
z dnia 16 kwietnia  2004 r. oraz poprzez
obwieszczenia o podjęciu uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia planu 
i możliwości składania wniosków do
planu w terminie 21 od dnia ogłoszenia .

W odpowiedzi wpłynęło  jedenaście
wniosków, z czego dziesięć dotyczyło
zmiany przeznaczenia działek rolnych 
i leśnych na cele budowlane, a jeden
ustanowienia wsi Złotokłos terenem
przeznaczonym wyłącznie pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną 
i drobne usługi.

2) Projekt planu był dwukrotnie wy-
kładany do publicznego wglądu. Stosow-
nie do  art. 17 pkt. 10 i 11  ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ogłoszono w prasie lokalnej
„Gazeta Piaseczyńska ” nr 7 (155) z dnia 12
września 2008 r. termin pierwszego wy-
łożenia projektu planu do publicznego
wglądu w dniach od 23.09. do 15.10.2008 r.
i możliwości składania uwag do projektu
planu w terminie do 30.10.2008 r. oraz 
w prasie lokalnej „Kurier Południowy” nr
42 (365) 2010/W1  z dnia  29 października
2010 r.  termin  ponownego wyłożenia
projektu planu do publicznego wglądu 
w dniach od 8.11 do 8.12.2010 r. i możliwo-
ści składania uwag do projektu planu w
terminie do 30.12.2010 r. a także  poprzez
obwieszczenia oraz na stronie inter-
netowej 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 internetowej Mia-
sta i Gminy Piaseczno. Po pierwszym wy-
łożeniu uwagi złożyło 30 osób – łącznie 62
uwagi, 46 z nich zostało uwzględnione
przez Burmistrza. Dotyczyły głównie
rozszerzenia przeznaczenia terenów
mieszkaniowych na mieszkaniowo-usłu-
gowe, zmian w przebiegu projektowa-
nych ulic drugorzędnych oraz korekt w
ustaleniach projektu planu. Część uwag
była niemożliwa do uwzględnienia ze
względu na ustalenia obowiązującego
studium i uwarunkowania wynikające z
przepisów dotyczących Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (10
uwag) oraz przepisów odrębnych. Po
drugim wyłożeniu uwagi złożyły 22 osoby
– łącznie 53 uwagi, z czego 9 dotyczyło
części 2 planu.  Z pozostałych 44 uwag
uwzględnione zostały 23 uwagi w całości
i 7 w części. Uwagi te były głównie zwią-
zane powtórzeniem zagadnień poruszo-
nych w czasie dyskusji publicznej, ale
również dotyczyły zagadnień komunika-
cyjnych, zmniejszenia wskaźników po-
wierzchni biologicznie czynnej, zwię-
kszenia powierzchni przeznaczonej pod
zabudowę. Podobnie jak przy pierwszym
wyłożeniu części uwag nie można było
uwzględnić bez wcześniejszej zmiany
obowiązującego studium. Do prognozy
oddziaływania na środowisko nie wpły-
nęły żadne wnioski ani uwagi.    

II. PODSUMOWANIE 
Sporządzone stosownie do art. 55

ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z później-
szymi zmianami).

Niniejsza uchwała jest kolejnym eta-
pem kształtowania i prowadzenia poli-
tyki przestrzennej gminy Piaseczno, 
w oparciu o studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania miasta
i gminy Piaseczno. Obszar objęty pla-
nem, określony w uchwale jako miej-
scowy plan zagospodarowania przes-
trzennego Złotokłos - część 2, obej-
muje teren ograniczony :

1) północno-wschodnią granicą ad-
ministracyjną wsi Złotokłos;

2) zachodnią i północno-zachodnią
granicą brzegu rzeki Głoskówki;

3) północno-wschodnią linią roz-
graniczającą ulicy Mrokowskiej;

4) północno-zachodnią linią roz-
graniczającą ulicy Piaseczyńskiej.

Istotą planu jest ustalenie przezna-
czenia, parametrów i wskaźników dla
nowych terenów przeznaczonych pod
zabudowę . Uchwalenie planu umożliwi
racjonalne wykorzystanie tych tere-
nów, a jednocześnie pomoże ograniczyć
uciążliwość planowanych inwestycji dla
istniejącej i projektowanej zabudowy
mieszkaniowej po wschodniej stronie 
ul. Piaseczyńskiej.

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 zm.), plan sporządzony został zgod-
nie z art. 17 ww. ustawy. Prace nad jego
sporządzaniem podjęto po dokonaniu
wymaganych analiz wynikających 
z art. 14 ust. 5 ww. ustawy i podjęciu
przez Radę Miejską w Piasecznie
uchwały o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla części wsi
Złotokłos.  

Przeprowadzono strategiczną ocenę
oddziaływania na środowisko, zgodnie 
z wymaganiami ustawy z dnia  3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz
|o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U.  Nr 199, poz. 1227 ze zm.). 

Z up. Burmistrza Miasta 

i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału 

Urbanistyki i Architektury

Główny Architekt Miasta

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnieniu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o  ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.
zmian.), uzgodnienia  Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska w Warsza-
wie, pismo znak WOOŚ-I.410.116.2011.ARM 
z dnia 03 sierpnia 2011 r. oraz opinii Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego w Piasecznie, pismo znak
ZNS/711/25/pz/11/i z dnia 31 sierpnia 2011 r.

informuję o odstąpieniu od przeprowa-
dzenia  strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przes-
trzennego, podjętego uchwałą Nr
1316/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Szczaki. 

Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części wsi
Szczaki dotyczy zmiany ustaleń w zakresie

zasad ochrony i kształtowania środowiska
oraz ustaleń obszarów funkcjonalnych.
Analizując charakter przewidzianych w ra-
mach zmiany planu działań, można uznać,
że realizacja postanowień ww. dokumentu
nie wpłynie znacząco negatywnie na śro-
dowisko, w tym na obszary Natura 2000.

Z up. Burmistrza Miasta 

i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału 

Urbanistyki i Architektury
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Złotokłos

Szczaki
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Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr
251/XI/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi BASZKÓWKA dla obszaru ograni-
czonego: od strony zachodniej granicą administracyjną wsi
Baszkówka, następnie południowo-wschodnią linią rozgrani-
czającą ul. Sadowej i południowo-zachodnim brzegiem rowu
melioracyjnego, do przecięcia z granicą administracyjną wsi.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać
się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, I piętro, pok. nr 46.

Przedmiotem jest sporządzenie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części wsi Baszkówka w trybie
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Wnioski do ww. projektu planu i do prognozy oddzia-
ływania na środowisko należy składać w terminie 21 dni
od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul.
Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mail: kabala@piaseczno.eu

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpa-
trzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wnio-
sku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału  Urbanistyki i Architektury

OGŁOSZENIE
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Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)
oraz  art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu in-
formacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 z późn. zmianami), zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Miejską 
w Piasecznie Uchwały Nr 212/X/2011 z dnia
06 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Antoninów Mieszkowo,
w  granicach  obszaru  zatwierdzonego
uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
1403/XLVII/2010 z dnia 19 maja 2010 r. (DZ.
URZ. WOJ. MAZ. NR 160 poz. 3974 z dn. 06
września 2010 r.) to jest dla obszaru
ograniczonego: północną, wschodnią 
i południową granicą administracyjną
wsi Antoninów i dalej we wsi Mieszkowo
wschodnią granicą działek nr ew. 63/1 

i 65/3, południowymi granicami działek
nr ew. 65/3, 65/2, 62/9, 60, 57/2, 57/18, za-
chodnią linią rozgraniczającą ul. Malino-
wej, południową granicą działki nr ewid.
25/1, zachodnią granicą administracyjną
gminy Piaseczno, i dalej we wsi Antoni-
nów północną linią rozgraniczającą 
ul. Radomskiej oraz zachodnią linią roz-
graniczającą ul. Złotych Piasków.

Z niezbędną dokumentacją sprawy
można zapoznać się w Wydziale Urba-
nistyki i Architektury Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Przedmiotem zmiany planu jest:
1. Poszerzenie linii rozgraniczających
drogi 1KDZ (ul. Radomska) na odcinku od
przecięcia z ul. Graniczną (1KDL) do
skrzyżowania z ul. Złotych Piasków (1KDZ);
2. Zmiana klasyfikacji oraz poszerzenie
linii rozgraniczających drogi 4KDL.

Wnioski do ww. projektu planu i do
prognozy oddziaływania na środowisko
należy składać w terminie 21 dni od daty
opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnio-
ski do projektu miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego:
• w formie pisemnej w kancelarii
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy
ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urba-
nistyki i Architektury Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres e-mail:
attia@piaseczno.eu

Wnioski należy składać do Burmi-
strza Miasta i Gminy Piaseczno, który
jest organem właściwym do ich rozpa-
trzenia, z podaniem imienia, nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej, ad-
resu wnioskodawcy, przedmiotu wnio-
sku oraz oznaczenia nieruchomości,
której dotyczy.

Z up. Burmistrza Miasta 

i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału  

Urbanistyki i Architektury

OGŁOSZENIE
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Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.)
oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu in-
formacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 z późn. zmian.), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Pia-
secznie Uchwały Nr 1516/LII/2010 z dnia
20 października 2010 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu w granicach admini-
stracyjnych obrębu ewidencyjnego PGR
Runów 0034 oraz części terenu w gra-
nicach administracyjnych  Runów 0033
z wyłączeniem obszaru ograniczonego
północną linią rozgraniczającą ul. Do-
brej, zachodnią linią rozgraniczającą ul.
Solidarności, linią przebiegającą w od-
ległości 300 m od linii rozgraniczającej
ul. Dobrej i wschodnią linią rozgrani-
czającą drogi o nr ewid. 400.

Z niezbędną dokumentacją sprawy
można zapoznać się w Wydziale Urba-
nistyki i Architektury Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5. 

Przedmiotem zmiany planu są:
1. Przeznaczenie terenów oraz linie roz-
graniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego;
3. Zasady ochrony środowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej; 
5. Wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych;
6.  Parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy;
7.  Granice i sposoby zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie od-
rębnych przepisów;
8. Szczegółowe zasady i warunki scala-
nia i podziału nieruchomości objętych
planem miejscowym;
9.  Szczególne warunki zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej
11. Sposób i termin tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytko-
wania terenów; 
12. Stawki procentowe, na podstawie
których ustala się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust. 4. 

Wnioski do ww. projektu planu i do
prognozy oddziaływania na środowi-
sko należy składać w terminie 21 dni
od daty opublikowania niniejszego
ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnio-
ski do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego:

• w formie pisemnej w kancelarii
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy
ul. Kościuszki 5;

• pocztą na adres Urzędu Miasta i
Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-
500 Piaseczno;

• ustnie do protokołu w Wydziale
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;

• za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres e-mail:
attia@piaseczno.eu

Wnioski należy składać do Burmi-
strza Miasta i Gminy Piaseczno, który
jest organem właściwym do ich rozpa-
trzenia, z podaniem imienia, nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej, ad-
resu wnioskodawcy, przedmiotu wnio-
sku oraz oznaczenia nieruchomości,
której dotyczy.

Z up. Burmistrza Miasta 

i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału  

Urbanistyki i Architektury

OGŁOSZENIE
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Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.) oraz art. 39
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zmian.), zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Miejską w Pia-
secznie Uchwały Nr 116/VII/2011 z dnia 20
kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
wsi Wólka Kozodawska, w granicach ob-
szaru objętego uchwałą Rady Miejskiej 
w Piasecznie Nr 875/XXIX/2008 z dnia 17
grudnia 2008 r. (DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 28
poz. 637 z dn.05.03.2009 r.) dla obszaru ogra-
niczonego : od północy południową linią
brzegową rzeki Jeziorki, linią łączącą linię
brzegową ze wschodnią granicą działki nr

ew. 256, wschodnią granicą działki nr ew.
254, linią w odległości 100,0 m. od północnej
linii rozgraniczającej ul. Źródlane, od
wschodu zachodnią linią rozgraniczającą 
ul. Źródlanej, od południa północną linią
rozgraniczającą ul. Droga Dzików, od za-
chodu wschodnią linią rozgraniczającą 
ul. Herbacianej Róży oraz wschodnią linią
rozgraniczającą ul. Dworskiej.

Z niezbędną dokumentacją sprawy
można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno przy ul. Kościuszki 5.

Przedmiotem zmiany planu jest zmiana
zapisów w zakresie odprowadzania ścieków
deszczowych .Wnioski do w/w projektu
planu i do prognozy oddziaływania na śro-
dowisko należy składać w terminie 21 dni od
daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski
do projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego:
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Mia-

sta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Pia-
seczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbani-
styki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej na adres e-mail: attia@pia-
seczno.eu

Wnioski należy składać do Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem
właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem
imienia, nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przed-
miotu wniosku oraz oznaczenia nierucho-
mości, której dotyczy.

Z up. Burmistrza Miasta 

i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału  

Urbanistyki i Architektury
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JESSICA – nowe narzędzie
rewitalizacji miast 

W lipcu br. samorząd województwa mazowieckiego pod-
pisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę o fi-
nansowanie Funduszu Powierniczego JESSICA.

Mechanizm finansowy JESSICA polega na przekazaniu
części środków z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego do Funduszu Powierni-
czego, a następnie dofinansowanie z tego funduszu – fun-
duszy celowych (tzw. Funduszy Rozwoju Obszarów Miej-
skich – FROM). Będą one mogły zostać utworzone m.in.
przez miasta, partnerów publicznych i prywatnych lub in-
stytucje finansowe. FROM-y będą inwestować bezpośred-
nio w projekty miejskie poprzez zwrotne instrumenty fi-
nansowe, m.in. pożyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe
udzielane na atrakcyjnych warunkach.

To wsparcie różni się więc od dotychczas znanych nam
konkursów tym, że dofinansowanie w ramach funduszu
JESSICA będzie zwrotne, a nie jak w przypadku konkursów
– dotacyjne.

Miasta mazowieckie mają szansę zdobyć cenne do-
świadczenia w przygotowywaniu opłacalnych projektów
rewitalizacyjnych i energetycznych oraz w ściślejszej
współpracy z inwestorami prywatnymi – wszystko pod
okiem wybranego i monitorowanego przez władze wo-
jewódzkie FROM-u. 

JESSICA to inicjatywa, której celem jest rewitalizacja
miast w aspekcie zarówno ekonomicznym, jak i społecz-
nym. Ostatecznymi beneficjentami wsparcia finansowego
będą mogły być samorządy, przedsiębiorcy, kościoły, spół-
dzielnie mieszkaniowe, TBS-y, wspólnoty mieszkaniowe
czy podmioty utworzone w ramach partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego.

Pieniądze będą mogły być przeznaczone m.in. na: re-
nowację kamienic, rewitalizację terenów poprzemysło-
wych, tworzenie galerii komercyjnych w przestrzeniach
poprzemysłowych, remonty rynków czy skwerów, a także
na termomodernizację budynków, montaż kolektorów
słonecznych, wymianę oświetlenia miejskiego na bardziej
energooszczędne.

W pierwszym kwartale 2012 r. mają zostać podpisane
umowy operacyjne z wybranymi FROM-ami. Pozwoli to
na ogłoszenie naborów wniosków już na przełomie pierw-
szego i drugiego kwartału przyszłego roku, a do wzięcia
będzie około 160 mln zł.

Janusz Bielicki – koordynator projektu

bielicki@piaseczno.eu

Antoninów-Mieszkowo Baszkówka

Runów

Wólka Kozodawska
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Podcza gali wystapiły formacje i soliści z różnych grup wiekowych w choreografiach przygotowanych specjalnie na rocznicową  

imprezę foto Piotr Walicki

foto Arek Pop

Gala tańca sportowego

Tego dnia Klub Tańca Sportowego
„Grawitacja” świętował piętnastole-
cie swojego istnienia. Z tej okazji
„Grawitacja” wraz z firmą „Premium
Invest” oraz Gminnym Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji zorganizowała
Wielką Galę Tańca.

Ze względu na ogromne zainte-
resowanie Gala została podzielona na
dwie części. Podczas pierwszej od
godz. 16.00 prezentowali swoje
nowo nabyte umiejętności przede
wszystkim zawodnicy grup przygo-
towawczych. Druga część Gali miała
natomiast bardziej uroczysty charak-
ter. W poruszających choreografiach
wystąpili najlepsi zawodnicy klubu.
Na scenie oprócz zawodników tre-
nujących w Piasecznie zatańczyli
tancerze z Zamościa oraz Oświęci-
mia, gdzie istnieją filie „Grawitacji”.

Wśród honorowych gości na
Gali znaleźli się Starosta Piaseczyński

Jan Dąbek, Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno Zdzisław Lis, Wójt Gminy
Lesznowola Jolanta Batycka-Wąsik,
Prezes Polskiej Federacji Tańca Piotr
Patłaszyński oraz wielu przedstawi-
cieli władz powiatu piaseczyńskiego
i gminy Piaseczno. Jedną z wznioślej-
szych chwil na imprezie było odczy-
tanie listu z życzeniami od Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego.

Klub Sportowy „Grawitacja” to je-
den z najpotężniejszych klubów ta-
necznych w Polsce, zrzeszający obec-
nie ponad 600 zawodników, z którymi
na co dzień pracuje około 20 instruk-
torów. Na hali GOSiR-u w pokazach
tanecznych zaprezentowało się 240
tancerzy klubu, którzy swoje do-
świadczenie zdobywali na arenach
światowych i europejskich. Specjalnie
na tę okazję kadra trenerska klubu
stworzyła nowe choreografie dla
wszystkich grup tanecznych.

Oprócz wielu ciepłych słów i ser-
decznych życzeń Urszula Strzeżek 
i Szymon Kowalewski – główni tre-
nerzy i choreografowie – otrzymali
gratulacje i życzenia dalszego roz-
woju oraz prezenty urodzinowe.
Gmina Piaseczno przekazała wspa-
niałe plansze z fotografiami tańczą-
cych zawodników „Grawitacji”,
gmina Lesznowola ufundowała reje-

strację wideo tej niezwykłej imprezy,
a od Starostwa Powiatowego główni
trenerzy KS „Grawitacja” otrzymali
nagrodę finansową za sukcesy. Jed-
norazowe stypendium finansowe
otrzymała również Mini Formacja
Hip Hop w składzie: Sebastian Strze-
żek. Kacper Gawron, Stanisław Żu-
chowski, Adam Żyrek, Kamil Kowal-
czyk, Szymon Bielecki i Michał
Dmochowski, która w zeszłym roku
zwyciężyła w Mistrzostwach Świata.

Podczas Gali odbyły się również
prezentacje multimedialne. Zapro-
szeni goście m.in. mieli okazję obejrzeć
krótki film stworzony przez zawodni-
ków sekcji, w którym dzieci wypowia-
dały swoje opinie o klubie, trenerach.
Podkreślały one, jak wiele zawdzięczają
swym wspaniałym trenerom oraz jak
wiele znaczy dla każdego z nich bycie
zawodnikiem „Grawitacji”. Film wy-
wołał wzruszenie i łzy na twarzach
tancerzy i ich rodziców.

Wśród uczestników Gali rozlo-
sowano nagrodę – roczny program
inwestycyjny o wartości do 12 tys. –
ufundowaną przez głównego spon-
sora, firmę „Premium Invest”.

Galę zakończył występ grupy ta-
necznej składającej się z 80 tancerzy
do muzyki z filmu „Gorączka sobot-
niej nocy”. Zawodnicy przebrani 
w stroje z lat 80. swoim dynamicz-

nym tańcem i pozytywną energią
zachwycili publiczność. Po finało-
wym tańcu na salę wjechał wielki
tort, który dla zawodników i instruk-
torów klubu „Grawitacja” ufundo-
wała firma 3S Taneczne Pasje.

Zarząd Klubu chciałby podzięko-
wać wszystkim, którzy pomogli 
w przygotowaniach do jubileuszu.
W szczególności: p. Hani Michalak,
p. Andrzejowi Witowskiemu, 
pp. Anecie i Marcinowi Wachulec, 
p. Iwonie Poręckiej, pp. Weronice 
i Krzysztofowi Szczęsnym, p. Pio-
trowi Śmigielskiemu. pp. Małgosi 
i Mirkowi Bosiek, pp. Bożenie i Grze-
gorzowi Gawron, p. Jackowi Bieniek,
p. Alicji Milewskiej, która w rekordo-
wym tempie szyła stroje dla zawod-
ników, p. Szymańskiemu za ufundo-
wanie ogromnego baneru klubo-
wego, p. Ewie Lubianiec za prze-
piękne, profesjonalne poprowadze-
nie drugiej części Gali, p. Jackowi Gaj-
dzie, który stworzył szatę graficzną
imprezy (zaproszenia, plakaty, infor-
matory, identyfikatory itd.).

Tak duża impreza nie odbyłaby
się bez sponsorów – firmy „Premium
Invest”, firmy Green Light, salonowi
kosmetyczno-fryzjerskiemu Make
Me Beauty, firmy Ecko Unlimited,
firmy 3S Taneczne Pasje, gminy Pia-
seczno i gminy Lesznowola.

Oszałamiające wi-
dowisko zachwy-
ciło publiczność
zgromadzoną 
17 września w hali
piaseczyńskiego
Ośrodka Sportu.

Bajkowe Niedziele organizowane w Centrum Kultury to cykl
spotkań dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Dwa
razy w miesiącu maluchy spotykają się z interaktywnymi baj-
kami, o bardzo różnej tematyce, przygotowanymi specjalnie
dla nich. Na scenie Domu Kultury przy ul. Kościuszki 49, zawsze
o godz. 16.00, występują profesjonalne teatry dla dzieci, 
a spektakle grane są zarówno w planie żywym, jak i lalkowym. 

Podczas najbliższej Bajkowej Niedzieli, 16 października,
wystąpi Teatr Narwal z przedstawieniem pt. „Opowieści 
z dalekiego wschodu”. W ostatnią niedzielę października
zapraszamy zaś na spektakl „O rybaku i rybce” w wyko-
naniu Teatru Psikus. Jest to bajka należąca do światowej
klasyki, opowiedziana na nowo, lecz z zachowaniem po-
etyki Aleksandra Puszkina, którą wspaniale oddał w swym
tłumaczeniu Julian Tuwim. 

Bajkowe Niedziele

Ruszyła koszykówka

Zespół taki sam jak żaden inny

4 października o godz. 20.00 w Domu Kultury wystąpi
islandzka artystka Halla Nordfjörd. 

Halla Nordfjörd pochodzi z Reykjaviku. Co ma do za-
oferowania? Piękny głos i równie ładne melodie, które gra
na swojej gitarze. Artystka dała wiele koncertów na Islandii
(m.in. na najsłynniejszym festiwalu na wyspie – Iceland
Airwaves), ale odwiedziła też inne kraje Europy, jak choćby
Danię, Niemcy czy Wyspy Owcze.

Pod koniec roku 24-letnia Halla Nordfjörd wyda debiu-
tancki album. Wcześniej jednak po raz drugi przyjedzie do
Polski na 20 występów. Zaśpiewa autorskie utwory zarówno
po angielsku, jak i po islandzku. Warto sprawdzić jej talent te-
raz, zanim stanie się znaną, kolejną świetną wizytówką Islandii!
Właściwie po pierwszej wizycie w Polsce już nią została…

„Modny Kraków”: Blond dziewczyna o czystym, ładnym
głosie i delikatne dźwięki gitary. Subtelne piosenki o mi-
łości i tylko żal, że jedynie dwie są w jej ojczystym języku,
który ma w sobie coś z bulgotu gejzeru i zimna lodu, ale 
i ciepła tęczy nad wodospadem. Styl, który powinni polubić
słuchacze Tori Amos, Björk i Norah Jones. Gdyby Halla gry-
wała co wieczór w jednej z krakowskich knajp, na pewno
chętnie bym tam zaglądał.

„Przekrój”: Halla wkrótce będzie gwiazdą. Wtedy bę-
dziecie mogli się pochwalić, że słyszeliście ją wcześniej 
w którymś z polskich miast. Wstęp wolny.

W sobotni wieczór, 15 października, sceną Domu Kultury
zawładnie zespół Kabanos, którego lider i zarazem wo-
kalista pochodzi z  Piaseczna. 

Będzie to pożegnalny koncert gitarzysty Leszka Psze-
nicy, który w tym roku odszedł od zespołu. Kabanos to
ewenement polskiej sceny niezależnej. Grupa bez podpi-
sanego kontraktu i wsparcia promotorów ma już w całej
Polsce rzeszę wielbicieli. Ich utwory są chóralnie odśpie-
wywane na koncertach. Mając za sobą silne wsparcie fa-
nów, wydają swoje płyty niezależnie, z dystrybucją w całej
Polsce. 1 października zespół wchodzi do studia nagranio-
wego FreezeArt w Warszawie, gdzie będzie nagrywać trze-
cią płytę pt. „Kiełbie we łbie”. Oprócz Kabanosa tego dnia
zagra również zespół Zacier. Start godz. 19.00. Wstęp 15 zł.

Halla Nordfjörd z Islandii

Zbiórka została przeprowa-
dzona za pozwoleniem Burmi-
strza Miasta i Gminy Piaseczno
(decyzja nr 57/2011).

Informujemy, że w wyniku
zbiórki przeprowadzonej przez To-
warzystwo Przyjaciół Zalesia Dol-
nego w dniach 27 i 28 sierpnia 2011
r. w trakcie festiwalu „Otwarte
Ogrody” (polegającej na sprzedaży
książek) zebraliśmy kwotę 420 zł.
Zebrane fundusze będą przezna-
czone na pokrycie części kosztów
związanych z opracowaniem mo-
nografii Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Ewy Krauze w Zalesiu Dolnym.

Dobry początek naszej drużyny
Od zwycięstwa na wyjeździe

rozpoczął się dla KS PWiK Piaseczno
nowy sezon II ligi koszykówki męż-
czyzn. Drużyna, której sponsorami
są: Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji oraz gmina Piaseczno po-
konała BKS Tur Bielsk Podlaski 80:75.

W drugim meczu, a pierwszym
na własnym terenie, zawodnicy 
z Piaseczna zmierzą się z drużyną
Limbach Limanowa. Zapraszamy 
w niedzielę 2 października o godz.
17.00 do kibicowania naszej drużynie
do hali sportowej przy SP Nr 5 przy
ul. Szkolnej 4. 

Wyniki zbiórki 

foto Piotr Michalski

foto www.pwikpiaseczno.pl
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