
Gazeta        Piaseczyńska
21 GRUDNIA 2011 � NR 9 (178) BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO � ISSN 1234-351X

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdania z sesji 
Rady Miejskiej str. 2, 3

Sprawozdanie z pracy burmistrza str. 2
Ogłoszenia o naborze str. 3

Ogłoszenie architektoniczne
Głosków   str. 7

Ogłoszenie o zatwierdzeniu MPZP
wsi Jastrzębie   str. 7

Tegoroczne koncerty WOŚP, inaczej niż 
w zeszłym roku, odbędą się w centrum
miasta na parkingu przy ul. Sierakow-
skiego. – Mamy nadzieję, że nowa lokali-
zacja ułatwi mieszkańcom udział w finale
– zaznacza Katarzyna Biernadska-Hernik
z Centrum Kultury w Piasecznie. Koncert
finałowy 8 stycznia o godz. 17.00 rozpocz-
nie MANAUS, zespół znany i lubiany 
w naszym mieście, który w tym roku ob-
chodzi dziesięciolecie twórczości. Tuż po

nim, o 18.30, na scenę wyjdzie GOYA –
gwiazda polskiej estrady, znana z takich
przebojów jak „Smak słów”, „Mój”, „Piękny
czas”, czy z utworu „Codzienność” z ostat-
niej płyty „Od wschodu do zachodu”. 
O godz. 20.00 tradycyjnie już niebo nad
Piasecznem rozświetli wspaniały pokaz
fajerwerków, przygotowany przez Biuro
Promocji i Informacji Gminy Piaseczno.
Po „Światełku do nieba” na zakończenie
imprezy wystąpi zespół Maleo Reggae
Rockers.

Imprezy towarzyszące
W dniach poprzedzających finał rów-

nież będzie się dużo działo. W piątek odbę-
dzie się Świeczowisko-Wośpowisko, w trak-
cie którego za złotówki wrzucone do puszki
można będzie poprosić o swoją ulubioną
piosenkę. W weekend zaś przygotowano
różnorodne spektakle dla najmłodszych.

Cel – uszczęśliwić
Aby pomóc w spełnieniu tych naj-

prostszych marzeń, o rodzinnym szczę-
ściu i chwilach spędzanych razem,
włączmy się w akcję Jurka Owsiaka, dzięki
której fundacja WOŚP będzie mogła zaku-
pić najnowocześniejsze urządzenia ratu-
jące życie wcześniaków oraz pompy in-
sulinowe dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.
Wrzućmy do puszek wolontariuszy sym-
boliczne złotówki. Przez cały dzień finału
170 osób będzie zbierało pieniądze na uli-
cach gminy Piaseczno, w dużych marke-
tach oraz podczas imprez przygotowa-
nych w związku z finałem. W budynku
Przystanku Kultura przy rynku w godzi-
nach 10.00–22.00 będzie działał Sztab Li-
czący. W wielu placówkach oświatowych
zostaną przeprowadzone zbiórki we-
wnętrzne. Wszystkie przeliczone przez
Sztab pieniądze trafią jeszcze w dniu fi-

nału do fundacji Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

PROGRAM 
XX FINAŁU WOŚP PIASECZNO

6–8 STYCZNIA 2012
• 6 stycznia godz. 19.00 – Świeczowi-
sko-Wośpowisko, sala Domu Kultury, ul.
Kościuszki 49;
• 7 stycznia godz. 18.00 – spektakl „Wy-
prawa Profesora Gąbki” w wykonaniu
połączonych sił teatrów Domu Kultury
w Piasecznie oraz uczestników warszta-
tów artystycznych; sala Liceum Ogólno-
kształcącego w Piasecznie, ul. Chylicz-
kowska 17;
• 8 stycznia godz. 14.30, 16.00 
– spektakle dla dzieci „Bajka Świąteczna”
w wykonaniu Teatru „Projekt 72”, ze-
społu wokalnego „Szkoły Marzeń” i Te-
atru Rodziców z Przedszkola „Fantazja”;
sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49;
• 8 stycznia godz. 17.00–21.30
KONCERT FINAŁOWY:
17.00 – MANAUS,
18.30 – GOYA,
20.00 – „Światełko do nieba” – pokaz
sztucznych ogni,
20.15 – MALEO REGGAE ROCKERS, Par-
king Miejski, ul. Sierakowskiego.

Piaseczyński sztab Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy mieści się 
w Centrum Kultury w Piasecznie przy
ul. Kościuszki 49. Osobą koordynującą
dział ania sztabu jest pracownik Cen-
trum Kultury – Katarzyna Biernadska-
Hernik, katarzyna.hernik@kulturalni.pl,
tel. 509 300 360. Szefem piaseczyńskiego
sztabu WOŚP jest Karolina Hofman,
wosp.piaseczno@gmail.com, tel. 692 524 572.

GOYA zagra podczas finału WOŚP

Muzyczne wydarzenie

Uprzejmie informujemy, że 
w piątek 23 grudnia Urząd Mia-
sta i Gminy Piaseczno będzie
czynny w godz. 8.00-12.00. 
Za utrudnienia przepraszamy.

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 29 grudnia  2011
o godzinie  13.00
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

Podczas piaseczyńskiego
WOŚPu po „Światełku do
nieba” wystąpi Darek Ma-
lejonek wraz z zespołem
Maleo Reggae Rockers

Urząd czynny
krócej

Eko postawa
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Piasecznie rozpoczęło realizację trzylet-
niego Programu Edukacji Ekologicznej pod
nazwą „Eko postawa to dobra zabawa!”.str. 4

Trwają poszukiwania złóż wód termalnych 
w Wólce Kozodawskiej. W dniu 15 grudnia wier-
cenie odbywało się na głębokości ok. 1120 m.

str. 5

� str. 8

www.piaseczno.eu

Termalna Wólka
Kozodawska

Systematycznie poprawia się układ drogowy 
w Zalesiu Dolnym. Z końcem listopada zostały
oddane do użytku dwie nowe drogi odcho-
dzące od pl. Wolności. 

str. 7

Nowe drogi 
w Zalesiu Dolnym

Rozbłysła choinka 

W mikołajkowy wieczór na placu Piłsudskiego
po raz pierwszy rozbłysła świąteczna choinka.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy wspólnie od-
liczyli włączenie lampek.

str. 5

Ślady po synagodze
Podczas prac budowlanych przy nowej ulicy
odkryto fundamenty dawnej synagogi.  

str. 6

Plan dla Gołkowa

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej uchwa-
lany będzie miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Gołków.

Gwiazdą, która w tym
roku zagości w Pia-
secznie na XX finale
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy,
będzie GOYA.
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Na początku każdej sesji Rady
Miejskiej burmistrz przedstawia
radnym sprawozdanie z pracy
pomiędzy sesjami Rady. Poniżej
przedstawiamy zarys najważ-
niejszych spraw i problemów,
którymi zajmowało się  kierow-
nictwo urzędu i burmistrz.

Burmistrz zatwierdził 
przetargi na:
• Przebudowę chodnika i remont
jezdni na ul. Wojska Polskiego w Pia-
secznie. Wykonawca: firma „Fal-
Bruk” B.B.Z. Falenta sp. j. z War-
szawy, za cenę 124.660,50 zł brutto;
• Roboty dodatkowe związane z bu-
dową kanalizacji sanitarnej do bu-
dynków mieszkalnych na terenie
Rybackiego Zakładu Doświadczal-
nego w Żabieńcu. Wykonawca: Za-
kład Instalacyjny i Remontowo-Bu-
dowlany Roman Zwierzchowski ze
Zgorzały, za cenę 83.000 zł;
• Roboty dodatkowe związane 
z ułożeniem kanału z rur w ul. Ma-
tejki w Piasecznie. Wykonawca:
„Mabau Polska” Sp. z o.o. z Szyma-
nowa, za cenę 145.371,45 zł;
• Dowóz dzieci niepełnosprawnych
do szkół z terenu gminy Piaseczno.
Wykonawca: Usługi Transportowe
Taxi Osobowe Janusz Marek Drela 
z Piaseczna, za cenę 1,17 zł za km;
• Remont jezdni poprzez ułożenie
nawierzchni na ulicach Wichrowej,
Bajkowych Domków i Czarodziej-
skiej w Wólce Kozodawskiej. Wyko-
nawca: firma „Fal-Bruk” B.B.Z. Fa-
lenta sp. j. z Warszawy, za cenę
159.995,94 zł po zmniejszeniu za-
kresu prac;
• Budowę ul. Elizy Orzeszkowej na
odcinku od ul. Żeromskiego do sie-
dziby Państwowej Straży Pożarnej
w Piasecznie. Wykonawca: firma
„Fal-Bruk” B.B.Z. Falenta sp. j. z War-
szawy, za cenę 822.098,19 zł;
• Specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi, podopiecznych Ośrodka Po-
mocy Społecznej z terenu miasta 
i gminy Piaseczno. Wykonawca:
firma Vital sp. c. Ewa Lechowska,
Stanisław Lechowski Usługi Opie-
kuńczo-Pielęgniarskie z Warszawy,
za cenę 35,00 zł za jedną godzinę
specjalistycznej usługi opiekuńczej;

• Dostawę mięsa i wyrobów z mięsa
na potrzeby Zespołu Szkół Publicz-
nych w Józefosławiu. Wykonawca:
firma „Subun” Zakład Rozbioru 
i Przetwórstwa Mięsa Grzegorz Bu-
czek, Ryszard Surała sp. j. z Wincen-
towa, za cenę 87.328,50 zł;
• Zorganizowanie i przeprowadzenie
zimowiska dla dzieci i młodzieży z ro-
dzin dysfunkcyjnych ze szkół, dla któ-
rych organem prowadzącym jest
gmina Piaseczno. Wykonawca: Biuro
Podróży SUN TOURS Alicja Kopycka 
z Radomia, za cenę 860 zł za jedną
osobę;
• Zakup energii elektrycznej na po-
trzeby oświetlenia ulicznego na te-
renie gminy Piaseczno. Wykonawca:
firma PGE Obrót SA z Rzeszowa, za
cenę 0,3133 zł/1kWh;
• Realizację talonów przy zakupie
artykułów spożywczych i czysto-
ściowych pierwszej potrzeby, wy-
dawanych jako pomoc rzeczowa
podopiecznym OPS z terenu miasta
i gminy Piaseczno. Wykonawca:
firma BONUS SYSTEMS POLSKA SA 
z Warszawy, za rabat nominowany
niezależnie od kwoty wystawienia
talonu w wysokości 0% od każdych
100 zł brutto;
• Dostawa sprzętu komputerowego
dla Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno. Wykonawca: firma „Tech-
net” Sp. z o.o. z Radomia, za cenę
52.743,63 zł;
• Przygotowanie posiłków dla po-
dopiecznych Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Piasecznie. Wykonawca:
firma „Słodycz” Wiesław Człowiński 
z Warszawy, za 4,99 zł za jeden posiłek.

Burmistrz ogłosił przetargi na:
• Bieżące utrzymanie dróg lokal-
nych, gminnych na terenie miasta 
i gminy Piaseczno;
• Opracowanie projektu rewitaliza-
cji placu Kisiela wraz przebudową
odcinków ulic Kościuszki i Sierakow-
skiego oraz przebudowę Kanału
Piaseczyńskiego w Piasecznie;
• Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Złotokłosie.

Burmistrz unieważnił prze-
targi na:
• Dostawę wraz z montażem urzą-
dzeń rekreacyjnych na place zabaw

na terenie gminy Piaseczno, gdyż 
w postępowaniu prowadzonym 
w trybie zapytania o cenę nie zło-
żono co najmniej dwóch ofert nie-
podlegających odrzuceniu;
• Zakup, dostawę i rozładunek wor-
kowanego węgla Orzech I dla pod-
opiecznych Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej z terenu miasta i gminy
Piaseczno, gdyż zaproponowane 
w ofertach ceny przewyższają
kwotę, którą można przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

W tym okresie burmistrz zajmo-
wał się bieżącymi sprawami, m.in.
odbyły się następujące spotkania 
i wydarzenia z udziałem burmistrza:
27 października
– spotkanie w urzędzie z delegacjami
zagranicznymi w ramach Międzyna-
rodowego Programu Comenius;
– spotkanie z dyr. Rejonu Energetycz-
nego Jeziorna PGE Dystrybucja SA 
w sprawie zalewania GTZ Piaseczno;
28 października
– spotkanie z przedstawicielami
PPKS POLONUS;
– udział w uroczystym otwarciu
Przystanku Kultura;
4 listopada
– spotkanie z panią Marią Batycką-
-Wąsik, wójtem gminy Lesznowola,
w sprawie wspólnych inwestycji
drogowych;
– udział w Mistrzostwach Przedszkoli
Gminy Piaseczno w wieloboju spor-
towym;
– spotkanie w Tarczynie z burmi-
strzem Tarczyna Barbarą Galicz i bur-
mistrzem Grójca Jackiem Stolarskim;
10 listopada – podpisanie porozu-
mienia międzygminnego w sprawie
Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wą-
skotorowej;
16 listopada – udział w uroczystym
otwarciu Szkolnej Izby Patrona 
w Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie;
17 listopada – spotkanie z wójtem
gminy Prażmów Grzegorzem Prusz-
czykiem w sprawie komunikacji au-
tobusowej;
18 listopada – udział w uroczystym
otwarciu boiska Orlik przy ul. Sikor-
skiego w Piasecznie;
19 listopada – udział w Zjeździe Po-
wiatowego Zarządu OSP w Staro-
stwie Powiatowym;

24 listopada – spotkanie z prezesem
firmy „Adextra” SA;
25 listopada
– spotkanie z dziećmi z Niepublicz-
nego Przedszkola „Fantazja”;
– udział w zebraniu Zarządu Miej-
sko-Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych;
– udział w uroczystym otwarciu
otworu geotermalnego Piaseczno
GT-1 w Wólce Kozodawskiej;
1 grudnia – podpisanie aktu nota-
rialnego ze Spółdzielnią Mieszka-
niową „Jedność” w sprawie przeję-
cia przez gminę udziałów w PCU
Piaseczno;
5 grudnia – udział w spotkaniu rad-
nych z burmistrzem Grodziska Ma-
zowieckiego w sprawie Programu
Rodzina 3+;
6 grudnia – uroczyste „odpalenie”
choinki na placu Piłsudskiego w Pia-
secznie;
7 grudnia
– spotkanie z inwestorem „OREO” 
i „PROVO” w sprawie planowanej in-
westycji na terenie po byłej zajezdni
trolejbusowej;
– spotkanie z powiatowym inspek-
torem nadzoru budowlanego;
9 grudnia – spotkanie z członkiem
zarządu powiatu piaseczyńskiego
Dariuszem Malarczykiem w spra-
wie wspólnej inwestycji – budowy
ul. Cyraneczki.

W omawianym okresie bur-
mistrz wraz z kierownictwem i na-
czelnikami pracował nad budżetem
gminy na 2012 rok.

Burmistrz na bieżąco rozpatruje
wnioski o rozłożenie na raty czyn-
szów dzierżawnych i przedłużenie
umów dzierżaw oraz wnioski osób
fizycznych i podmiotów gospodar-
czych o umorzenie lub rozłożenie
na raty należności podatkowych,
pozwolenia na sprzedaż alkoholu itp.

Burmistrz na bieżąco współpra-
cuje z organami Rady Miejskiej oraz
bierze udział w posiedzeniach pro-
blemowych Komisji Rady Miejskiej.

Burmistrz przyjmuje intere-
santów w każdy poniedziałek po
uprzednim umówieniu spotkania,
tel.: 22 701 75 88. *

Gmina Piaseczno podobnie jak inne
podwarszawskie samorządy otrzy-
mała słony rachunek od Zarządu
Transportu Miejskiego za usługi ko-
munikacyjne w przyszłym roku. 
– Podjęliśmy negocjacje celem
zmniejszenia kwot, których ocze-
kuje od nas Warszawa – mówi na-
czelnik Wydziału Infrastruktury 
i Transportu Publicznego Włodzi-
mierz Rasiński. – Jesteśmy przygo-
towani na współfinansowanie ko-
munikacji publicznej w ramach
wspólnego biletu, jednak koszty mu-
szą być adekwatne do jakości propo-
nowanych nam usług – dodaje.

ZTM oczekuje od gminy Pia-
seczno 1,2 mln zł z tytułu obowiązy-
wania wspólnego biletu na Kolej Ma-
zowiecką to o ponad 300 tys. zł
więcej niż w roku 2011. – Jesteśmy

już po pierwszych rozmowach z dy-
rekcją ZTM i wygląda na to, że do-
szliśmy do pewnego konsensusu –
relacjonuje Włodzimierz Rasiński.

Niezależnie od wspólnego bi-
letu, Piaseczno dopłaca ponad 5,5
mln zł do komunikacji autobusowej
na swoim terenie. Wiele samorzą-
dów, jak choćby Legionowo, szuka
oszczędności w likwidacji niektó-
rych kursów. – Takie rozwiązanie
nas nie interesuje, chcemy rozwijać
ilość połączeń i zwiększać częstotli-
wość, musi się to jednak opierać na
rzetelnym rachunku ekonomicz-
nym i partnerstwie, a nie narzuco-
nych z góry warunkach – uważa wi-
ceburmistrz Daniel Putkiewicz.

Oddzielną kwestią, która również
jest elementem negocjacji, są gru-
dniowe zmiany rozkładu jazdy pocią-

gów. Nie były one konsultowane 
z gminą, a wzbudzają wiele kontro-
wersji. – Niektóre uwagi mieszkańców
i przedstawicieli gminy zostaną
uwzględnione przy najbliższej korek-
cie rozkładu.  - Już niedługo pojawią
się dodatkowe połączenia. Takie za-
pewnienie otrzymał burmistrz 19

grudnia podczas spotkania z dyrekcją
Kolei Mazowieckich – relacjonuje Wło-
dzimierz Rasiński. Kolejny rtymcza-
sowy rozkład obowiązywać ma od 27
grudnia do 29 lutego 2012 r. W rozkła-
dzie pojawi się dodatkowy pociąg do
Warszawy o g. 8.05 oraz powrotny z
Warszawy o g. 17.06 i 18.05. *

Negocjacje w toku
Trwają rozmowy z dyrekcją Zarządu
Transportu Miejskiego na temat funkcjo-
nowania transportu publicznego w naj-
bliższym roku.

Przed rozpoczęciem obrad pięciu parom małżeńskim zo-
stały wręczone medale za długoletnie pożycie.
Pierwszą uchwałą części zasadniczej Rada Miejska wyraziła zgodę na
sprzedaż majątku wodno-kanalizacyjnego Przedsiębiorstwu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Piasecznie.

Zwiększone zostały wydatki na:
• wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty za
miesiąc listopad i grudzień 2011 r. (3,97 mln zł);
• spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (100 tys. zł);
• płace i pochodne od płac w jednostkach oświatowych (484 tys. zł);
• dotacje celowe za dzieci zamieszkałe w gminie Piaseczno, a uczęsz-
czające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach (1,1 mln zł).

W związku z organizacją IV Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki
Dziewcząt „Gołków CUP 2011” Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał
dodatkowe dochody z tytułu wpłaty wpisowego. Środki te zostaną prze-
znaczone na rekompensatę wydatków związanych z organizacją turnieju.

Dochody gminy wzrosły o 1,5 mln zł w związku ze sprzedażą nie-
ruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Jaremy na rzecz Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Środki te zostaną przeznaczone
na wykup gruntu położonego w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II w celu
wybudowania szkoły podstawowej.

Przesunięte zostały środki na pochodne od wynagrodzeń dla wy-
chowawców i koordynatorów świetlic środowiskowych.

W związku z większymi niż pierwotnie planowano wpływami z ty-
tułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych na terenie gminy Piaseczno radni zwiększyli dochody o kwotę
2,1 tys. zł. Środki te zostaną wykorzystane na paczki świąteczne dla
dzieci objętych programem profilaktycznym w formie dożywiania.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie
przesunięto 63 tys. zł. na wynagrodzenia bezosobowe dla trenerów
sekcji sportowych oraz ochronę obiektu w weekendy. Zwiększone zo-
stały również środki na składki na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z wnioskiem rady sołeckiej wsi Józefosław, przesunięto 12,8
tys. zł w ramach funduszu sołeckiego na prace odwodnieniowe i przeciw-
powodziowe, czyszczenie i wykaszanie rowów. Również na prace odwod-
nieniowe przesunięto 30,7 tys. zł w ramach funduszu sołeckiego Kamionki.

Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymała 7 tys. zł jako prowizję z ubez-
pieczenia dzieci. Szkoła przeznaczy te pieniądze na zakup pomocy na-
ukowych, m.in. tablicy interaktywnej.

Przedszkole Nr 4 otrzymało 2,2 tys. zł z tytułu odszkodowania po
zalaniu piwnic i przeznaczy je na zakup wyposażenia.

Rada wprowadziła zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej gminy Piaseczno na lata 2011–2023.

Podjęta została uchwała w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej oraz 
w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o kształ-
towaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu wykonania
planu finansowego gminy Piaseczno.

Nadano nazwę Zimowa ulicy odchodzącej w kierunku północnym
od ul. Polnej w Chyliczkach, wzdłuż granicy administracyjnej pomiędzy
wsiami Chyliczki i Julianów.

Rada zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części Zalesia Górnego dla
obszaru działki nr 653.

Uchylone zostały uchwały:
• Nr 1394/XLVI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Wólka Pracka zatwierdzonego uchwałą nr
873/XXIX/2008 r. z dnia 17 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 28, poz.
636 z dnia 5 marca 2009 r.).
• Nr 1429/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia przez
gminę Piaseczno darowizny w postaci prawa własności działki ozna-
czonej nr ewid. 35/3, położonej we wsi Złotokłos, na cel publiczny –
prowadzenie świetlicy wiejskiej.
• Nr 1588/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Piaseczno nierucho-
mości oznaczonej jako działki nr ewid. 69/2 i 72/11, położonej we wsi Bobrowiec.

Radni przyjęli „Program wieloletniej współpracy miasta i gminy
Piaseczno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego w latach 2012 – 2013”.

Zatwierdzone zostały taryfy na zbiorowe odprowadzanie wód
deszczowych i roztopowych na terenie gminy Piaseczno obsługiwa-
nym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Rada uchwaliła stawki podatku od nieruchomości i od środków trans-
portowych obowiązujące na terenie miasta i gminy Piaseczno w roku 2012.
Określone zostały także wzory informacji i deklaracji podatkowych.

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek
położonych w Piasecznie przy ulicach Geodetów, Puławskiej, Rubinowej,
Koralowej i Cyrkonii na rzecz użytkowników wieczystych. Zgodzili się
również na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym do 31 grudnia
2013 r. części gminnej nieruchomości, o pow. 22,40 mkw., położonej przy
ul. Wojska Polskiego w Piasecznie na rzecz Wiesława Jaciubka, z prze-
znaczeniem pod garaż. Podjęli także decyzję o nabyciu na rzecz gminy
Piaseczno prawa własności nieruchomości o powierzchni 4590 mkw.,
oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów o powierzchni 4028
mkw. i o powierzchni 408 mkw. – położonych w Piasecznie przy ul. Jana
Pawła II, z przeznaczeniem pod budowę szkoły podstawowej.

Zmieniona została uchwała Nr 307/XIII/2011 Rady Miejskiej w Pia-
secznie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czyn-
szu za dzierżawę gruntów komunalnych na rok 2012. *

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 14 23 listopada 2011

Sprawozdanie z pracy burmistrza 26 października - 14 grudnia 2011 r.

Władze Piaseczna starają się wynegocjować lepsze wa-
runki finansowe oraz poprawę częstotliwości połączeń 

foto www.mazowieckie.com.pl
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Tradycyjnie już przed zasadniczą częścią sesji
parom małżeńskim zostały wręczone medale
za długoletnie pożycie. 
Zwiększone zostały, o ponad 566 tys. zł, wydatki na
płace i pochodne od płac w placówkach oświatowych
gminy Piaseczno.

Zmniejszone zostały wydatki na:
• składki i ubezpieczenia zdrowotne w ramach pro-
jektu „Aktywne Piaseczno” – o ponad 7 tys. zł,
• Opracowanie projektu i budowę miejsc postojowych
na odcinku od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej wraz z do-
jazdem i infrastrukturą, ul. Saperów na odcinku od 
ul. Towarowej do ul. Dworcowej; budowę budynku miesz-
kaniowego wielorodzinnego A-1 przy ul. Jerozolimskiej
dz. nr 41 i 42 w Piasecznie; kanalizację sanitarną do bu-
dynków mieszkalnych na terenie Rybackiego Zakładu
Doświadczalnego w Żabieńcu – łącznie o 338 tys. zł.

W związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano
wpływami zmniejszone zostały dochody z tytułu wpłat
partycypacyjnych.

O prawie 42 tys. zł wzrosły natomiast dochody 
w związku ze sprzedażą przez gminę na rzecz Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji działek położo-
nych w Piasecznie przy ul. Jaremy.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Rolnej radni przesunęli 30 tys. zł na wykona-
nie ekspertyz, analiz i opinii. 

W związku z informacją Ministra Finansów o zwięk-
szeniu części oświatowej subwencji ogólnej zwiększone
zostały dochody i wydatki o 130 tys. zł. Środki zostaną
przeznaczone na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. 

Przedszkole Nr 9 otrzymało 1,6 tys. zł z tytułu od-
szkodowania po zalaniu piwnic, które przeznaczy na
zamalowanie zacieków i naprawianie ubytków tynku.

Zmienione zostały uchwały:
• Nr 1577/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10
listopada 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieru-

chomości obowiązujących na terenie miasta i gminy
Piaseczno,
• Nr 108/VII/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. z późniejszymi
zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Piaseczno na lata 2011-2023,
• Nr 1254/XLII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno
i nadania jej statutu,
• Nr 51/IV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 stycznia
2011r., w sprawie określenia warunków i trybu finanso-
wania rozwoju sportu przez miasto i gminę Piaseczno, 
• Nr 1365/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
24 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad wynajmo-
wania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Piaseczno 

Nadano nazwy ulicom: Świetlista i Limby w Józe-
fosławiu oraz Zimorodka w Jesówce.

Rada zdecydowała o przystąpieniu do:
• sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części miasta Piaseczna
zatwierdzonego uchwałą  1099/LIII/2002 Rady Miejskiej
w Piasecznie z dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj.
Maz. Nr 157 z dnia 16 czerwca 2002 poz. 3 456),
• sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części wsi  Głosków.

Uchwalony został miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Jastrzębie.

Uchylono uchwałę Nr 253/XI/2011 Rady Miejskiej 
w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części wsi Głosków.  

Rada uchwaliła gminny program profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw-
działania narkomanii na rok 2012 oraz wieloletni
program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Piaseczno na lata 2011-2016.

Zatwierdzony został statut Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.          *

Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 15 14 grudnia 2011 r.

Po wstępnej analizie dotychczaso-
wych osiągnięć, warunków i poten-
cjału gminy przystąpiono do dia-
logu na temat potrzeb i oczekiwań
mieszkańców. Jednym z jego ele-
mentów jest organizacja warszta-
tów strategicznych dla lokalnej spo-
łeczności. Pierwszy z planowanych
warsztatów odbył się 21 listopada,
ostatni miał miejsce 1 grudnia. Do
udziału w warsztatach zaproszono
lokalnych liderów i przedstawicieli
organizacji pozarządowych repre-
zentujących niemal wszystkie pia-
seczyńskie środowiska: urzędni-
ków, samorządowców, ludzi sportu,
kultury, twórców, przedsiębiorców,
mieszkańców obszarów wiejskich,
instytucji publicznych, oświaty 
i duchowieństwa. Pojawili się więc,
między innymi, przedstawiciel ko-
lejki wąskotorowej, prezes gminnej
spółki, przedstawiciele organizacji
zajmujących się pomocą osobom
niepełnosprawnym czy fundacji
ekologicznej. Obecni byli także
radni gminni i powiatowi. W warsz-
tatach udział wzięło łącznie blisko
50 liderów. Zajęcia warsztatowe od-
bywały się w czteroosobowych ze-
społach. Każdy z zespołów zgłaszał
obszary oraz działania, które uwa-
żał za najważniejsze dla rozwoju
miasta i gminy, po czym uzgad-
niano obszary i działania wspólne
dla wszystkich zespołów. Zastana-
wiano się przy tym, dla kogo ma
dalej rozwijać się miasto i gmina:
dla mieszkańców rdzennych, dla
przybyszów, przedsiębiorców, czy

może dla turystów. Kogo ma przy-
ciągać Piaseczno? Co pozwoli gmi-
nie wyróżnić się spośród innych?
Czy Piaseczno ma konkurencję? Je-
śli tak, to kto nią jest i jaką ma nad
nami przewagę? Co to jest marka?
Czy istnieje marka Piaseczno? Jak
ją budować, a jak szlifować? Odpo-
wiedzi na tego typu pytania zmie-
rzały do wyznaczenia najbardziej
pożądanego kierunku rozwoju
gminy oraz określenia obszarów 
i działań na jakich w najbliższych
latach powinni skupiać się decy-
denci oraz lokalna społeczność. Już
pierwsze spotkanie przyniosło za-
skakujące spostrzeżenia: nie wszy-
scy są zgodni co do znaczenia i kie-
runków rozwoju komunikacji. Na
drugim dla wielu uczestników
warsztatu istotne okazało się bez-
pieczeństwo. Trzeci warsztat ujaw-
nił szczególne znaczenie potencjału
twórczego gminy Piaseczno. Na
czwartym szczególnie kontrower-

syjne okazały się kwestie ładu prze-
strzennego.

Rozważana jest możliwość prze-
prowadzenia dodatkowego warsz-
tatu, tym razem dla młodzieży. Nie-
bawem rozpocznie się szczegółowa
analiza prac poszczególnych warsz-
tatów, a także weryfikacja ankiet,
które skierowano do wszystkich
mieszkańców gminy Piaseczno. Te
można jeszcze wypełniać do końca
bieżącego roku. Ankieta znajduje się
na www.piaseczno.eu/ankiety. Go-
rąco zachęcamy do jej wypełnienia!

Prace nad strategią potrwają
prawdopodobnie do czerwca 2012
roku. Ich efektem końcowym będzie
opracowanie nie tylko nowego do-
kumentu, ale także zrębów marki
Piaseczno oraz stworzenie społecz-
nego zespołu odpowiedzialnego za
wprowadzanie nowej strategii w ży-
cie zgodnie z literą i duchem nowej
marki miasta i gminy Piaseczno.

*

Jaka strategia i jaka
marka miasta i gminy?
Prace nad aktualiza-
cją Strategii Roz-
woju gminy
Piaseczno na lata
2012–2020 wkro-
czyły w drugi etap.

foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ogłasza nabór na wolne stano-
wisko pracy Komendanta Straży
Miejskiej. 

O stanowisko Komendanta
Straży Miejskiej może się
ubiegać osoba, która:

• posiada obywatelstwo polskie
• posiada wykształcenie wyższe
• cieszy się nieposzlakowaną
opinią
• posiada pełną zdolność do
czynności prawnych oraz korzy-
sta z pełni praw publicznych
• nie była skazana prawomoc-
nym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe
• posiada minimum 5-letni staż
pracy
• posiada znajomość pakietu 
MS Office

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w pracy na sta-
nowiskach kierowniczych
• doświadczenie w pracy w służ-
bach mundurowych

• spełnianie wymagań dla straż-
ników miejskich, określonych 
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997
r. o strażach gminnych (DzU 
z 1997 r., Nr 123, poz. 779)
• znajomość aktów prawnych nie-
zbędnych do organizacji i kiero-
wania Strażą Miejską w Piasecznie
• determinacja i konsekwencja 
w egzekwowaniu prawa

Wymagane dokumenty aplika-
cyjne, które wymienione są 
w ogłoszeniu na stronie BIP
gminy Piaseczno, należy składać
osobiście w kancelarii Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno, ul.
Kościuszki 5, lub pocztą na ad-
res: Urząd Miasta i Gminy Pia-
seczno, ul. Kościuszki 5, 05-500
Piaseczno w terminie do 12
stycznia 2012 r. z dopiskiem „Ko-
mendant Straży Miejskiej” (liczy
się data wpływu do Urzędu).
Dokumenty aplikacyjne, które
wpłyną po tym terminie, nie
będą rozpatrywane. 

Szczegóły ogłoszenia 
znajdują się na gminnej 

stronie internetowej:
www.piaseczno.eu.

OGŁOSZENIE
Nabór na stanowisko 

Komendanta Straży Miejskiej

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ogłasza nabór na wolne stanowi-
sko pracy Dyrektora Zespołu Eko-
nomiczno-Administracyjnego
Szkół w Piasecznie. 

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe 
• obywatelstwo polskie
• 5-letni staż pracy na stanowisku
kierowniczym w oświacie lub ad-
ministracji

Wymagania dodatkowe:
• znajomość pakietu MS Office
• znajomość prawa administra-
cyjnego, oświatowego, przepisów
ustawy o finansach publicznych,
przepisów ustawy o samorządzie
gminnym
• umiejętność oceny arkusza or-
ganizacyjnego szkoły
• umiejętność planowania, anali-
zowania i racjonalizacji wydatków
• zdolności organizacyjne

Do zakresu wykonywanych obo-
wiązków Dyrektora należy:
• nadzór merytoryczny i organiza-
cyjny nad Zespołem Ekonomiczno-

Administracyjnym Szkół w Piasecznie,
realizującym zadania własne i zlecone
gminy w ramach oświaty poprzez
obsługę finansowo-księgową i admi-
nistracyjną przedszkoli i szkół poło-
żonych na terenie gminy Piaseczno
• planowanie, organizowanie, ko-
ordynowanie i kontrola pracy
podległego zespołu

Wymagane dokumenty aplika-
cyjne, które wymienione są 
w ogłoszeniu na stronie BIP gminy
Piaseczno, należy składać osobi-
ście w kancelarii Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki
5, lub pocztą na adres: Urząd Mia-
sta i Gminy Piaseczno, ul. Ko-
ściuszki 5, 05-500 Piaseczno, 
w terminie do 12 stycznia 2012 r. 
z dopiskiem „Dyrektor ZEAS” (liczy
się data wpływu do Urzędu). Do-
kumenty aplikacyjne, które
wpłyną po tym terminie, nie będą
rozpatrywane. 

Szczegóły ogłoszenia 
znajdują się na gminnej 

stronie internetowej:
www.piaseczno.eu.

OGŁOSZENIE
Nabór na stanowisko 

Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-
-Administracyjnego Szkół w Piasecznie

Centrum Kultury w Piasecznie
poszukuje osoby na stanowisko
księgowego-kasjera.
Nr ref. CK/161/KA/2011.
Miejsce pracy:
Centrum Kultury w Piasecznie,
ul. Kościuszki 49.

Do głównych zadań osoby
zatrudnionej na tym stano-
wisku będzie należało:
• prowadzenie kasy głównej
Centrum Kultury,
• wprowadzanie dokumentów
finansowych do programu księ-
gowego RAKS,
• likwidatura zakupów (przelewy
i przyjęcia wyposażenia Centrum
Kultury).

Od kandydatów oczekujemy:
• minimum 5-letniego doświad-
czenia w pracy w dziale księgo-
wości,
• wykształcenia minimum śred-
niego, ekonomicznego,
• biegłej obsługi programu księ-
gowego RAKS,
• obsługi kasy i drukarki fiskalnej,
• bardzo dobrej organizacji pracy
własnej,

• umiejętności pracy w zespole.

Osoby zainteresowane prosimy
o nadsyłanie do dnia 16 stycznia
2012 r. aplikacji (CV + LM) wraz 
z załączoną klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb pro-
cesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 27 sierpnia 1997 r. DzU 
z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zmia-
nami” na adres e-mailowy:
malgorzata.dudek@kulturalni.pl.

W tytule e-maila prosimy podać
numer referencyjny ogłoszenia.
Uprzejmie informujemy, że skon-
taktujemy się z wybranymi kan-
dydatami.

OGŁOSZENIE
Nabór na stanowisko 

Księgowego-Kasjera 

Gminny Punkt Konsultacyjny
Zaprasza osoby, które są za-
niepokojone bądź dostrze-
gają swój problem z używa-
niem alkoholu lub innych
substancji psychoaktywnych
oraz członków ich rodzin.

Gminny Punkt Konsultacyjny
oferuje bezpłatnie:
– informacje o możliwościach

profesjonalnej terapii odwy-
kowej,
– fachową pomoc zmierzającą
do zmiany trudnej sytuacji,
– motywowanie i kierowanie
do leczenia,
– wsparcie po zakończonej
terapii odwykowej,
– propagowanie zdrowego
stylu życia.

Gminny Punkt 
Konsultacyjny
pl. Piłsudskiego 10, 05-500 Pia-
seczno, 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

*
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To pierwsza tego typu i na taką
skalę inicjatywa, która ma na celu
propagowanie postaw proekologicz-
nych wśród najmłodszych miesz-
kańców lokalnej społeczności. Pro-
gram dotrze do przedszkolaków,
uczniów szkół podstawowych oraz
gimnazjalnych. Patronat honorowy
nad projektem, dofinansowanym 
w 2011 roku przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, objął Urząd Miasta 
i Gminy Piaseczno.

PWiK Piaseczno w swojej dzia-
łalności nie tylko koncentruje się na
sprawach eksploatacyjnych, lecz
także aktywnie uczestniczy w wy-
darzeniach o charakterze społecz-
nym i kulturalnym. Poprzez co-
dzienne zaangażowanie w życie
mieszkańców Przedsiębiorstwo
przekazuje wartości zgodne ze
swoim mottem: „Codziennie w tro-
sce o środowisko”. Edukacja ekolo-
giczna znakomicie wpisuje się 
w misję spółki, której nadrzędnym
celem jest ochrona przyrody i dóbr
naturalnych. Za pośrednictwem Pro-
gramu PWiK w Piasecznie uświada-
mia, jak ogromny wpływ na środo-
wisko ma codzienna postawa
każdego z nas.

Co istotne, nauka w ramach Pro-
gramu Edukacji Ekologicznej odbywa
się poprzez zabawę. Podczas odpo-
wiednio sprofilowanych lekcji ani-

matorzy z fundacji Eco Choice uczą,
skąd bierze się woda, dlaczego należy
racjonalnie jej używać i jaką funkcję
pełnią oczyszczalnie ścieków.

EkoKROK to ja
Głównym bohaterem akcji jest

sympatyczny krokodyl – ekoKROK.
Ta niezwykła postać w zabawny 
i interesujący sposób przekazuje
dzieciom oraz młodzieży informa-
cje dotyczące ekologii. Dzięki jego
przesłaniu każdy z uczniów zyskuje
wiedzę na temat rozsądnego korzy-
stania z wody oraz odpowiednich
zachowań proekologicznych.

Według prezesa PWiK Pia-
seczno, Artura Woźniakowskiego,
lekki i przystępny sposób przekazy-
wania informacji to ogromna
szansa na edukację społeczeństwa,
które czasem zapomina o tak cen-
nym dobrodziejstwie, jakim jest
woda i środowisko.

Jak wyglądają lekcje
Program Edukacji Ekologicznej

jest realizowany w gminnych pla-

cówkach oświatowych: przedszko-
lach (pięciolatki), szkołach podstawo-
wych (czwartoklasiści) i gimnazjach
(drugoklasiści). Podczas urozmaico-
nych lekcji edukacyjnych uczestnicy
mają możliwość obejrzenia cieka-
wych inscenizacji oraz wzięcia udziału
w interaktywnych warsztatach.

Lekcje ekologiczne zostały od-
powiednio dostosowane do po-
szczególnych grup wiekowych pod
względem zarówno dydaktycznym,
jak i merytorycznym. W przedszko-
lach dzieci mogą obejrzeć teatrzyk
kukiełkowy oraz wykonać wspólnie
z prowadzącymi czapkę dla wod-
nego ekoludka. Z kolei uczniowie
szkół podstawowych biorą udział 
w lekcji, podczas której poznają
znaczenie wody, tworzą rymo-
wanki, wierszyki oraz plakaty. Do-
datkową atrakcją jest zwiedzanie
oczyszczalni ścieków w Piasecznie.
Natomiast gimnazjaliści mogą
wcielić się w role oskarżycieli 
i obrońców podczas sądu ekologicz-
nego, którego tematem przewod-
nim jest racjonalne korzystanie 

z wody. W ramach warsztatów
mają możliwość budowy małej
oczyszczalni wodnej.

Bądź EKO
Program Edukacji Ekologicznej

to nie tylko zajęcia dydaktyczne,
lecz także wspaniała zabawa.
Dzięki przedsięwzięciu PWiK Pia-
seczno kształtuje już od najmłod-
szych lat postawy proekologiczne
oraz wrażliwość na otaczający
świat. Adepci Programu będą po-
trafili w należyty sposób zatrosz-
czyć się o środowisko i przyczynić
do poprawy jego kondycji.

Więcej informacji na temat Pro-
gramu Edukacji Ekologicznej na
stronie www.ekokrok.pl! 

Program dofinansowany przez:

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Ka-
nalizacji w Pia-
secznie rozpoczęło
realizację trzylet-
niego Programu
Edukacji Ekolo-
gicznej pod nazwą
„Eko postawa to
dobra zabawa!”.

ICE – w twojej komórce

Eko postawa to dobra
zabawa!

Dodatkowy parking 
na Ursynowie

Krokodyl Ekokrok uczy dzieci ekologii foto Jakub Leszczyński/PWiK Piaseczno

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie
Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni,
którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrot-
nie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować
się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.

Ww. służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób
oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych
wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej.
Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmio-
tem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt
pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi,
przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp. Ratow-
nicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił
na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować
w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby należy zapisać
pod międzynarodowym skrótem ICE (in Case of Emergency).
Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wy-
magałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3 itd.
Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim
służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic
nie kosztuje, a może ocalić życie. Akcja ma zasięg europejski.
Wpiszcie ten numer teraz do swojej komórki, bo potem za-
pomnicie; dzięki temu możemy ocalić komuś życie!

W lutym przyszłego roku na Ursynowie, nieopodal stacji Me-
tro Imielin, zostanie uruchomiony dodatkowy parking P+R.
Do listy postojów ZTM-u oznaczonych logotypem P+R dołą-
czy niebawem parking Multikina przy al. KEN 60. List inten-
cyjny w tej sprawie podpisała dyrekcja ZTM oraz Multikina.
To dobra wiadomość dla zmotoryzowanych mieszkańców
Piaseczna i okolic oraz południowej części Warszawy.

Ursynowskie parkingi P+R Metro Stokłosy, P+R Metro
Ursynów oraz mokotowski P+R Metro Wilanowska są za-
pełniane codziennie niemal w stu procentach. Urucho-
mienie dodatkowego obiektu przy stacji Imielin zwiększy
liczbę dostępnych miejsc parkingowych na południowym
odcinku pierwszej linii metra.

Multikino SA zastosuje preferencyjne stawki czynszu 
i pokryje koszty adaptacji obiektu. Umowa zostanie podpi-
sana na rok, z możliwością przedłużenia na kolejna lata.
Parking przesiadkowy zostanie uruchomiony na poziomach
od 1 do 6 (poziomy -1 i 0 pozostaną do dyspozycji klientów
kina). Auta będzie można zostawiać od poniedziałku do
piątku. Wystarczy do tego jedynie ważny bilet ZTM (od do-
bowego wzwyż). Obiekt będzie monitorowany i objęty sta-
łym nadzorem przez pracowników ochrony. W soboty, nie-
dziele oraz święta parking będzie ogólnodostępny.

Warszawskie parkingi P+R są budowane przy węzłach
przesiadkowych oraz w pobliżu linii komunikacji szynowej.
Kierowcy mogą pozostawiać na nich samochody i prze-
siadać się do komunikacji miejskiej. Bezpłatnie mogą 
z nich korzystać posiadacze biletów dobowych, 3-dnio-
wych, 30- i 90-dniowych oraz biletu seniora.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU
Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r. z późn. zm.) zawia-
damia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Ma-
zowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład
Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 War-
szawa w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śred-
niego ciśnienia na części działki nr ewid. 270 położonej
we wsi Chojnów oraz na części działki nr ewid. 50 poło-
żonej na terenie IRŚ Żabieniec, gmina Piaseczno, infor-
muję, iż w dniu 8 grudnia 2011 r. wydałem decyzję odma-
wiam Nr CP/26/2011 dotyczącą ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ga-
zociągu średniego ciśnienia na części działki nr ewid. 270
położonej we wsi Chojnów oraz na części działki nr ewid.
50 położonej na terenie IRŚ Żabieniec, gmina Piaseczno.

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku
przedmiot sprawy dotyczy, po zapoznaniu się z tematem
mają prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za
moim pośrednictwem, w terminie 14 dni, licząc od dnia
niniejszego obwieszczenia.

(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty od-
noszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania
będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać do-
wody uzasadniające żądanie). Przedmiotowa decyzja
znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pokój nr 48.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
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Budowa gazociągu

Wydział Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Rolnej Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno informuje, że od
roku 2003 na terenie gminy Pia-
seczno prowadzony jest bezpłatny
dla mieszkańców gminy odbiór
eternitu zdemontowanego z bu-
dynków mieszkalnych i gospodar-
czych. Do chwili obecnej odebrano
2256 ton eternitu. W roku 2011 nie-
odpłatnie odebrano od osób fizycz-
nych gminy Piaseczno około 600
ton eternitu.

Odbiór wraz z załadunkiem,
transport i unieszkodliwienie płyt
azbestowo-cementowych oraz rur
azbestowo-cementowych pocho-
dzących z terenu gminy Piaseczno
w 2011 roku odbywał się przy dofi-
nansowaniu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie w for-
mie dotacji w kwocie 50.281,32 zł
oraz przy dofinansowaniu Staro-

stwa Powiatowego w Piasecznie 
w kwocie 20.000,00 zł.

Do obowiązków właściciela
azbestu należało pokrycie kosztów
demontażu eternitu wykonywa-
nego przez przeszkolonego wyko-
nawcę, natomiast gmina ponosiła
koszt wywozu i bezpiecznego unie-
szkodliwienia zawartego w eterni-
cie rakotwórczego azbestu. Każda
osoba, która zasięgała informacji 
w sprawie unieszkodliwiania azbe-
stu, była informowana o szkodliwo-
ści azbestu i przestrzegana przed
skutkami niewłaściwego postępo-
wania z eternitem.

Dofinansowanie akcji 
odbioru eternitu

Fundacja Studio (S)praw Kobiet ser-
decznie zaprasza rodziców dzieci 
w wieku przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym na bezpłatny warsz-
tat edukacyjno-wychowawczy reali-
zowany w ramach projektu Izabeli
Darczyńskiej „Wysłuchaj mnie
Mamo, wysłuchaj mnie Tato… bo
dialog to najlepsza droga do porozu-
mienia”.

Zajęcia te skierowane są do ro-
dziców, którzy pragną nabyć lub udo-
skonalić umiejętność nawiązywania
i utrzymywania właściwych kontak-
tów z dziećmi oraz umiejętność ro-
zumienia i akceptacji ich uczuć.

W trakcie dwudniowych war-
sztatów (2 x 4 godziny) w kameral-

nym gronie będziemy rozmawiać 
o kluczowych dla budowania wła-
ściwych relacji dorosły – dziecko
kwestach: radzeniu sobie z emo-
cjami i zasadach aktywnego słucha-
nia. Szukać będziemy wspólnie od-
powiedzi na pytania: jak pomóc
dziecku radzić sobie z emocjami?
Jak ustalać granice? Jak chwalić, 
a jak konstruktywnie krytykować
zachowanie dziecka?

Zapisy na warsztat prowadzi Iza-
bela Darczyńska pod numerem tele-
fonu 602 333 873 bądź e-mailowo:
i.darczynska@studiosprawkobiet.pl.
Liczba miejsc ograniczona. Termin
realizacji warsztatów przewidywany
jest na luty 2012 r. *

Wysłuchaj mnie Mamo
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Licznie zgromadzeni mieszkańcy
wspólnie odliczyli włączenie lampek.
– To nowa inicjatywa, która, mam
nadzieję, stanie się tradycją – mówi
Łukasz Wyleziński, kierownik Biura
Promocji i Informacji. – Chcemy, aby
rynek tętnił życiem przez cały rok, 
a choinka z pewnością ożywia to miej-
sce i zachęca do zimowych spacerów,
zwłaszcza najmłodszych – dodaje.

Moment „odpalenia” choinki po-
przedził krótki koncert piosenek
przedświątecznych w wykonaniu
zespołu Mikroklimat i Zalesiańskiego
Towarzystwa Śpiewaczego. Tuż po
nim na elewacji Przystanku Kultura
zaprezentowano kolorowy pokaz la-
serowy. Historia małego chłopczyka,
który pomaga Świętemu Mikołajowi
rozwozić po całym świecie prezenty,
zauroczyła zwłaszcza dzieci, które
usadowione na barkach tatusiów
oglądały pokaz z uśmiechem na
ustach. Na koniec iluminacji na ścia-
nie budynku ukazały się życzenia
mikołajkowe od burmistrza i rad-
nych. Chwilę później rozbłysła dzie-
więciometrowa choinka, migocząca
kilkoma tysiącami ledowych lam-
pek. Rynek przyozdobiono dodat-
kowo nowymi, błyszczącymi girlan-
dami, powieszonymi na latarniach.

Cieszymy się z ogromnej fre-
kwencji na imprezie, przerosła ona
nasze oczekiwania. Również powta-
rzane co pół godziny pokazy lase-
rowe przyciągnęły na rynek sporą
publiczność. Pragniemy w przy-
szłym roku zorganizować jeszcze
ciekawsze wydarzenie mikołajkowe.
Zachęcamy do robienia zdjęć z cho-
inką. Wierzymy, że świąteczne, pięk-
nie migoczące drzewko przyniesie
Państwu wiele radości i uśmiechu.

Biuro Promocji i Informacji
Gminy Piaseczno

Choinka rozbłysła
W mikołajkowy
wieczór na placu
Piłsudskiego po raz
pierwszy rozbłysła
świąteczna choinka. 

Choinka pozostanie z nami przez dwa miesiące foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Termalna Wólka Kozodawska

17 października spółka Termo-Glob
rozpoczęła pod Piasecznem badania
możliwości pozyskania wód termal-
nych z rejonu Niecki Warszawskiej.
W Wólce Kozodawskiej stanął szyb
wiertniczy i w chwili obecnej wy-
konywany jest odwiert badawczy.
W dniu 15 grudnia wiercenie odby-
wało się na głębokości ok. 1120 m.

– W chwili obecnej przygotowu-
jemy się do pobrania pierwszych pró-
bek wody z obecnie przewiercanych
pokładów kredy dolnej. Jeszcze w tym
roku powinniśmy poznać pierwsze
wyniki badań znalezionych złóż. Do-
piero po ich analizie będziemy w stanie
coś więcej powiedzieć na temat moż-
liwości wykorzystania odnalezionych
złóż termalnych – mówi prezes spółki
Termo-Glob Krzysztof Karnkowski.

Badania zaplanowane są na
dwóch horyzontach wodonośnych:
w przewiercanej obecnie kredzie
dolnej oraz docelowej jurze dolnej

(głębokość ok. 1960 m). Jeżeli okaże
się, że uzyskane wyniki z jury dol-
nej są korzystniejsze, na tym zo-
staną zakończone prace geolo-
giczne. Jeżeli wyniki uzyskane 
z próbek kredy dolnej okażą się ko-
rzystniejsze, otwór do stropu jury
dolnej zostanie zlikwidowany i do
przyszłej eksploatacji wykorzy-
stane zostaną pokłady kredy dolnej.

Prace badawcze i poszukiwaw-
cze prowadzone są przy wykorzy-
staniu dofinansowania z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródła termalne
Zbiornik dolnokredowy w rejo-

nie Piaseczna występuje w rejonie
Piaseczna na głębokościach ok. 1170–
1220 m. Spodziewana temperatura
wody termalnej z tej głębokości wy-
nosi około 33–35 stopni Celsjusza.
Spodziewana mineralizacja wody
jest niewielka i nie powinna prze-
kraczać 10g/l. Zakłada się, że wydaj-

ność tego poziomu powinna wy-
nieść ok. 50–75 m3 na godzinę.

Na głębokości 1840–1960 m powi-
nien znajdować się zbiornik dolnoju-
rajski. Spodziewane są w nim najlep-
sze właściwości zbiornikowe. Szacuje
się, że zasoby jury dolnej są największe
spośród wszystkich warstw wodono-
śnych. Spodziewana temperatura
wody w tym zbiorniku wynosi około
45–50 stopni Celsjusza przy minera-
lizacji 70–80 g/l. Są to wody chlorkowo-
jodkowo-bromkowe. Szacuje się, że

wydajność pozyskiwanej z tego po-
ziomu wody może wynosić 100–150
m3 na godzinę.

Zagospodarowanie wód 
termalnych

Po zakończeniu badań geolo-
gicznych i określeniu parametrów
złóż w bezpośrednim otoczeniu
wykonywanego obecnie odwiertu
zostanie wybudowana hydrocie-
płownia – Geotermia Warszawska.
Planowana moc cieplna uzyski-
wana z wykorzystania wód termal-
nych szacowana jest na 13 MW.

Potencjalnym odbiorcą wyprodu-
kowanej energii cieplnej będzie po-
wstające w odległości około sześciuset
metrów od planowanego Zakładu
Geotermalnego osiedle mieszka-
niowe. Szacuje się, że powstające osie-
dle będzie potrzebowało około 8 MW
mocy cieplnej. Reszta energii przezna-
czona będzie do wykorzystania w pla-
nowanym przez spółkę Termo-Glob
kompleksie basenowo-rekreacyjnym
o nazwie Termy Warszawskie.

Wykorzystanie zasobów geoter-
malnych w planowanym kompleksie
basenów termalnych będzie dużą
atrakcją turystyczną. Oprócz atrakcji

rekreacyjnych w planowanych obiek-
tach przewiduje się uruchomienie
gabinetów rehabilitacyjnych i zabie-
gowych o charakterze leczniczym.
Działania te możliwe będą przy od-
powiednim wykorzystaniu soli i mi-
nerałów zawartych w wydobywanej
wodzie. Planowane jest uruchomie-
nie basenów i tężni solankowych.

Jak pokazują przykłady wdrożo-
nych tego typu zastosowań w róż-
nych miejscowościach w Europie,
wody termalne mogą być wykorzy-
stywane również do produkcji ener-
gii elektrycznej i chłodu. Media tego
typu będą w całości zagospodaro-
wane na potrzeby kompleksu base-
nowo-rekreacyjnego, jak również 
w budynkach samej hydrociepłowni,
a nadwyżki energii elektrycznej będą
odsprzedawane do sieci elektrycznej.

Projekt wydobywania i zagospo-
darowania złóż wód termalnych na
terenie gminy Piaseczno znalazł
uznanie i wsparcie w Ministerstwach
Gospodarki i Ochrony Środowiska,
jak również w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Mazowieckiego.

Honorowy patronat nad przed-
sięwzięciem objął również bur-
mistrz Piaseczna Zdzisław Lis. *

Trwają poszukiwa-
nia złóż wód ter-
malnych w Wólce
Kozodawskiej.

Wystawa prac 
Marka Jaromskiego

Ogłoszenie o uchyleniu Uchwałą Nr 350/XV/2011 z dnia 14
grudnia 2011 r. przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały
Nr 253/XI/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późniejszymi  zmianami) oraz art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (DzU Nr 80, poz. 717 z dnia 10
maja 2003 r. z późniejszymi zmianami) zawiadamiam
o uchyleniu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr
253/XI/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części  wsi Głosków.  
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną doku-
mentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5, I piętro, pok. nr 31.

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

Muzeum Regionalne zaprasza
na nową wystawę prac z po-
granicza rysunku, grafiki,
malarstwa i rzeźby, zatytuło-
waną „Wieczernik”.
Marek Jaromski ukończył war-
szawską Akademię Sztuk Pięk-
nych, studiował drzeworytnic-
two pod okiem profesor Haliny
Chrostowskiej oraz malarstwo
u profesora Eugeniusza Mar-
kowskiego, później wykładał na
swej macierzystej uczelni. Realizuje prace z pogranicza ry-
sunku, grafiki, malarstwa i rzeźby. Na wzór mistrzów japońskich
własnoręcznie produkuje papier, na którym odbija unikatowe
linoryty. Inspiracje czerpie głównie z tradycji chrześcijańskiej.
Szczególne miejsce w jego sztuce zajmują anioły, będące dla
niego bytem realnym.

Wystawia w prestiżowych galeriach krajowych i zagra-
nicznych. Uzyskał wiele cennych nagród i wyróżnień. Jako
jedyny twórca został trzy razy z rzędu nagrodzony na Mię-
dzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie. Jest laureatem
m.in. Europejskiego Biennale Grafiki w Baden-Baden, Bien-
nale Sztuki Krajów Nadbałtyckich w Rostocku, Nagrody im.
Stanisława Wyspiańskiego, Nagrody Faber Castell w Norym-
berdze, drugiej nagrody na Międzynarodowym Triennale
Małych Form Graficznych w Chamalières we Francji.

Marek Jaromski stworzył autorskie programy w TV Puls,
w Radiu Plus Józef oraz w TVP 1.

Wystawa czynna jest do 15 stycznia 2012 roku. *
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Rynek bliżej parku

Połączenie ul. Sierakowskiego z ul. Zgo-
dy umożliwi swobodną komunikację
pomiędzy niedawno odrestaurowa-
nym rynkiem i parkiem miejskim.

Nowa droga została wykonana
od podstaw. Zanim położono osta-
teczną nawierzchnię, przebudo-
wano sieci operatorów telekomuni-
kacyjnych, wykonano przyłącza sa-
nitarne i wodociągowe oraz wybu-
dowano kanalizację deszczową wraz
z wpustami ulicznymi. Podłączono
również okoliczne budynki do miej-
skiej sieci cieplnej. Nawierzchnia
ulicy została wykonana na podbudo-
wie z kruszywa kamiennego, na któ-
rej ułożono ośmiocentymetrową be-
tonową kostkę brukową. Na koniec

wybudowano nowe oświetlenie
uliczne i dwadzieścia cztery miejsca
parkingowe.

Całość prac związanych z budową
powinna zakończyć się do końca roku.
Całkowity koszt budowy nowej drogi

to ok. 460 tys. zł, z czego PWiK Pia-
seczno jako koszty budowy elemen-
tów sieci sanitarnej i wodociągowej.

Nowa ulica w sercu
Piaseczna to ko-
lejny krok w rewi-
talizacji centrum
miasta.

Wszystko zaczęło się w 2008 r., kiedy
grupa mieszkańców postanowiła zor-
ganizować wydarzenie, podczas któ-
rego zalesianie będą mogli pokazać
swoje zdolności muzyczne, poetyckie 
i aktorskie. Festiwal wyróżnia się swoją
wiernością piosence z literackim tek-
stem i społecznym zaangażowaniem
mieszkańców w przygotowania. Wy-
konawcy amatorzy ćwiczą emisję głosu,
dykcję, poszukują własnej interpretacji
tekstu, zgrywają się z mistrzowskim
akompaniamentem Jacka Soleckiego 
i Stanisława Szczycińskiego, którzy two-
rzą własne aranżacje do wybranych
przez uczestników utworów. W tym
roku grono akompaniatorów cudownie
nam się rozmnożyło – przy fortepianie
zasiedli również Kasia Chenczke-Woź-
niak, Ryszard Bryła, Igor Helbrecht, na
gitarach przygrywali – Renata Ryszkow-
ska oraz tata i syn Chrzanowscy, a na
flecie – Agnieszka Luty. 

W tym roku ze względu na rekor-
dową liczbę uczestników koncerty od-
bywały się przez dwa dni. W sobotę
śpiewała młodzież i dorośli, a w nie-
dzielę dzieci. Pierwsza nagroda trafiła

w ręce Mateusza Grzyba, który mi-
strzowsko wykonał przy własnym
akompaniamencie „Leniwą głowę” 
i „Wiem” Grzegorza Turnaua. 

Wśród dorosłych publiczność zwy-
cięzcą okrzyknęła Macieja Kamińskiego,
który jak prawdziwy bard wykonał „Po-
żegnanie prowincjonalne” Jonasza Ko-
fty. Spośród dzieci największe uznanie
zdobyła Ola Lipka z Konstancina.

Wielkie zbiorowe dzieło
„Sztukatorzy” to festiwal, który

jest realizowany wspólnymi siłami ca-
łego Zalesia Górnego. Tak duże wyda-
rzenie organizacyjne wymaga pomocy
wielu osób i instytucji. Współorgani-
zatorami FPŚ są: zalesiańska Filia Cen-
trum Kultury, Stowarzyszenie Przyja-
ciół Zalesia Górnego, Stowarzyszenie
Rodziców „TU”, Szkoła Muzyczna „Ma-
estro” oraz Barbara i Stanisław Szczy-
cińscy. Wspomagają nasz  festiwal fi-
nansowo: Centrum Kultury, Rada
Sołecka, SPZG, Stowarzyszenie „TU” 
i firma „Elmar”  z Wólki Kozodawskiej.
Upominki i gadżety przekazali: Urząd
Miasta i Gminy i Centrum Kultury 

w Piasecznie, Rada Sołecka Wólki Ko-
zodawskiej oraz SPZG. Warsztaty mu-
zyczne i wokalne poprowadzili z wiel-
kim zaangażowaniem: Basia i Sta-
nisław Szczycińscy, Kasia Tarkowska,
Jacek Solecki i Krzysztof Toruński. A jak
było trzeba, to pod pachą przywozili 
z domu własny sprzęt. Wszystkie pro-
jekty graficzne plakatów, zaproszeń 
i dyplomów wykonał społecznie Jacek
Ebert - studio graficzne Kot Bury. Przy
organizacji koncertów finałowych -
przewozie sprzętu muzycznego i krze-
seł brali udział: harcerze z ZHR „Watra”
z Łukaszem Kamińskim i Młodzieżowy
Klub Wolontariusza z Gimnazjum, kie-
rowany przez Wandę Szczycińską. De-
korację sceny  wykonały wg własnego
pomysłu uczennice: Klementyna Syn-
kiewicz i Maria Magierowska z SP 
z udziałem Julii Tabor z Koko Studio.
Nad całością scenografii czuwała Gra-
żyna Doba – Wolska. Ustawienie i ob-
sługę oświetlenia i nagłośnienia zreali-
zowali: Krzysztof Toruński z SPZG,
Stanisław Szczyciński, Maciej Jaskulski
oraz  Maciek Adamczyk z ZHR. Przy
zaciemnieniu sali pomagał Dariusz Ma-
tulka, a koncertową kawiarenkę „przy-
sposobiły” do użytku druhny z ZHR.
Dyrekcje zalesiańskich szkół „przytu-
liły” nasz festiwal i udostępniły po-
mieszczenia na warsztaty i koncerty

finałowe. Pełnomocnikami w szkołach
były: Barbara Szczycińska i Agnieszka
Iłowska-Rączka. Ciężar przygotowania,
organizacji warsztatów i finałów oraz
skomplikowaną komunikację z uczest-
nikami wzięły na siebie odpowiedzial-
nie: Iza Przyłucka i Agata Kamińska,
którym pomagała Ilona Wawro. W jury
festiwalu pracowali: Kasia Hernik 
z Centrum Kultury, Basia Szczycińska,
Iza Przyłucka i Krzysztof Toruński. Or-
ganizacją konkursu rysunkowego zajął
się Leszek Zadrąg a w ocenie prac kon-
kursowych i przygotowaniu „błyska-
wicznej” wystawy pt. ”Pianista” poma-
gali Julia Tabor i Maciej Zadrag. Oba
koncerty finałowe poprowadziła spra-
wnie Marzena Solecka, nasze lokalne
odkrycie estradowe. W sytuacjach awa-
ryjnych, których nie brakuje, wspomo-
gło nas Studio Furia z Ustanowa, dru-
kując w „superexpresie” dyplomy 
i programy na oba koncerty finałowe.   

Na zakończenie trzeba dodać, że
byli jeszcze ludzie, którzy pytali: 
w czym możemy Wam pomóc? 

DZIĘKUJEMY 
ZA WSZYSTKO!

Zespół organizatorów
FPŚ „Sztukatorzy”

IV Festiwal Poezji Śpiewanej „Sztukato-
rzy” to największe cykliczne wydarzenie
kulturalne w Zalesiu Górnym. 

foto Łukasz Wyleziński / URZĄD MIASTA

foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
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„Sztukatorowanie” - zalesiański sposób
na poezję śpiewaną 

Ślady po synagodze
Podczas prac budowlanych odkryto fundamenty dawnej
synagogi.

Rejon, w którym wykonywano łącznik pomiędzy rynkiem
a parkiem, zlokalizowany jest w obszarze konserwatorskiej
strefy archeologicznej. W związku z tym wszystkie prace
ziemne były przeprowadzane pod ścisłym nadzorem kon-
serwatora zabytków. W trakcie prac archeologicznych od-
kryto fragment północno-zachodniej części fundamentów
budynku synagogi z końca XIX w. Odsłonięto i udokumento-
wano ceglany fundament o długości ok. 15,5 m i szerokości
ok. 0,6 m. Analiza dostępnych źródeł historycznych wykazała,
że w 1868 roku została zbudowana w Piasecznie drewniana
synagoga, którą w 1886 roku zniszczył pożar. W 1887 roku 
w tym samym miejscu wzniesiono budynek murowany, który
przetrwał obydwie wojny. Synagoga wraz z otaczającymi ją
budynkami drewnianymi została rozebrana w 1978 roku ze
względu na zły stan techniczny. Wygląd synagogi znany jest
z przedwojennych fotografii zamieszczonych w książce  
E. i W. Bagińskich „Szkice z dziejów miasta Piaseczna”. Od-
kryte fundamenty zostały zlokalizowane obok zachowanej
do dziś mykwy żydowskiej.

Kolejnym istotnym odkryciem są również fundamenty
prawdopodobnie siedemnasto-/dziewiętnastowiecznego
budynku wschodniej pierzei rynku. Niewielki, trzymetrowy
fragment muru został posadowiony we wcześniejszym sie-
demnasto- lub osiemnastowiecznym wkopie śmietnikowym.

– Dobrze zachowane fundamenty dziewiętnastowiecznej
synagogi pozwalają domniemywać, że pozostała ich część
zachowała się w równie dobrej kondycji, natomiast szcząt-
kowo zachowane relikty dawnej zabudowy rynku pozwalają
na przybliżoną rekonstrukcję jego najstarszej zabudowy się-
gającej XVII i XVIII wieku – stwierdza w raporcie z prac ar-
cheologicznych kierownik piaseczyńskich badań Andrzej
Jankowski. – Uzyskanie pełnego obrysu fundamentów histo-
rycznych budynków i pozyskanie ewentualnych zabytków
ruchomych w sposób znakomity poszerzy naszą wiedzę na
temat przeszłości Piaseczna – dodaje archeolog.

Złote Gody

Na początku sesji Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia 2011 r. burmistrz
Zdzisław Lis wręczył medale przyznawane przez Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego za długoletnie pożycie małżeńskie.
Nagrodzone zostały trzy pary z gminy Piaseczno: państwo Euge-
niusz i Alicja Krywult z Piaseczna, państwo Piotr i Elżbieta Opasińscy
z Piaseczna oraz państwo Henryk i Janina Podsiadło z Chyliczek.

Jubilaci, tradycyjnie już, otrzymali pamiątkowe dyplomy,
kosze ze słodyczami, kwiaty oraz życzenia wielu kolejnych
wspólnych lat.

Fragment fundamentu, prawdopodobnie XIX-wiecznego bu-
dynku wschodniej pierzei dawnego rynku

foto Andrzej Jankowski/ARCHEOLOG

W poprzednim numerze GP podaliśmy niepełny skład ław-
ników do Sądu Rejonowego w Piasecznie.

Na kadencję 2012–2015 wybrani zostali: Abrahamowicz
Wojciech, Olszewska Grażyna Anna, Pyrka Małgorzata, Ste-
pańczuk Joanna Agnieszka, Szyszko Adam Jan, Wódkowska
Jolanta Leokadia.

KOMUNIKAT

Inwestycje drogowe
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Ulica Wyspiańskiego foto Tomasz Pawlak/ URZĄD MIASTA Ulica Matejki foto Tomasz Pawlak/ URZĄD MIASTA

Nowe drogi w Zalesiu Dolnym

Systematycznie poprawia się
system drogowy w Zalesiu Dol-
nym.  Z końcem listopada zo-
stały oddane do użytku dwie
nowe drogi odchodzące od
placu Wolności, tworząc wraz ze
zmodernizowanymi wcześniej,
ul. Pomorską i 3 Maja, kanał sze-
rokich i bezpiecznych ulic. 
Przebudowa ul. Matejki i ul. Wyspiań-
skiego polegała na usunięciu starej

nawierzchni gruntowej oraz wyko-
naniu nowej nawierzchni z kostki be-
tonowej dostosowanej do prędkości
ruchu pojazdów do 40 km/h. 

W ramach prac budowlanych
wykonano progi zwalniające z ko-
stki brukowej, przebudowano
wszystkie zjazdy na posesje oraz po-
wierzchniowy system odwodnie-
niowy całego terenu. Na obu ulicach
wybudowano chodnik i ścieżkę ro-

werową. Nowe jezdnie mają szero-
kość 6m a szerokość chodnika wy-
nosi od 1,5 do 2 m. Obie ścieżki ro-
werowe wykonane zostały z bez-
fazowej kostki betonowej.

W ramach prac budowlanych
wykonano kompleksową przebu-
dowę systemu rowów przydroż-
nych, zachowując poprzednie kie-
runki spływu. Wody opadowe
kierowane są rowami trawiastymi 

z ul. Matejki do przecinającego ją
rowu „a”, natomiast  z ul. Wyspiań-
skiego do rowów bocznych,  a następ-
nie do rowu głównego w al. 3 Maja.

Odnowione ulice zyskały nowe
oznakowanie pionowe i nowe
oświetlenie. Całość prac sfinanso-
wana została z budżetu gminy, 
a koszty budowy nowych ulic wy-
niosły blisko 1,65 mln złotych.

*

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU
Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (DzU Nr 199, poz. 1227), zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały Nr 351/XV/2011 
z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Głosków dla terenu ograniczonego:
północno-zachodnią  granicą działki nr ewid. 151/1,  pół-
nocno-wschodnią granicą działek nr ewid. 151/1, 153/1,
155/1, 119/21 i jej przedłużeniem do działki nr ewid. 119/58,
północno-zachodnią granicą działek nr ewid. 119/58 
i 119/56, południowo-zachodnią granicą działki nr ewid.
158/5, południowo-wschodnią i południowo-zachodnią
granicą działki nr ewid. 155/10 oraz  południowo-zachod-
nią granicą  działek nr ewid. 155/9, 153/1, 151/1.       

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną doku-
mentacją sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu  Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, I piętro,
pokój nr 31, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00.

Przedmiotem planu  jest :
•zmiana klasyfikacji działek leśnych o numerach ewi-

dencyjnych 155/2 153/3, 119/21, 119/22, 119/23, 119/24. Zgodnie
z otrzymanymi wypisami z rejestru gruntów przedmio-
towe działki zostały określone jako zurbanizowane tereny
niezabudowane natomiast w obowiązującym mpzp części
wsi Głosków IIA działki mają przeznaczenie leśne, bez
prawa zabudowy,

•zmiana  planu obowiązującego w zakresie zapew-
nienia dojazdu do działki nr ewid. 155/4,

•rozszerzenie granic obszaru objętego miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego do połu-
dniowo-zachodnich granic działek 151/1  i 153/1 z dopusz-
czeniem na ww. terenie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oraz likwidację sięgaczy oznaczonych 
w obowiązującym planie symbolem 2KD i 4KD znajdujących
się poza obszarem opracowania objętego ww. uchwałą.

Wnioski do w/w projektu planu i do prognozy oddzia-
ływania na środowiskowo można składać w terminie 21
dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia:

•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 Archi-
tektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Ko-
ściuszki 5;

•za pomocą środków komunikacji elektronicznej na
adres e–mailowy: rosochacki@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  jed-
nostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu
wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczą. 

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

Naczelnik Wydziału  Urbanistyki i Architektury

OGŁOSZENIE
UiA.WR.ZP.6721.79.2011.WR

Głosków

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o zatwierdzeniu Uchwałą
Nr 369/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.12.2011 r.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Jastrzębie 

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, Piaseczno

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 14 pkt 1 i 2 Ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (DzU 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Piasecznie
podjęła uchwałę Nr 1402/LIV/2006 z dnia 31.08.2006 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie. Po prze-
prowadzeniu procedury planistycznej zgodnie z art. 17 ww.
ustawy podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie. 

Zgodnie z art. 42 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, ze zm.) podaję do wiadomości informacje 
o udziale społeczeństwa w postępowaniu: 

1. Stosownie do art. 17 pkt. 1 w/w ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym ogłoszono w prasie lo-
kalnej „Kurier Południowy ” nr 15  (194)  z dnia 20 kwietnia 2007
r. oraz poprzez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystą-
pieniu do sporządzenia planu i możliwości składania wniosków
do planu w terminie 21 od dnia ogłoszenia. W odpowiedzi wpły-
nęło 6 wniosków do projektu planu. Wnioski dotyczyły głównie
zmiany przeznaczenia działek rolnych na budowlane.

2. Stosownie do art. 17 pkt.10 i 11 w/w ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ogłoszono w prasie lo-
kalnej „Kurier Południowy ” nr 21  (344)  z dnia 28 maja 2010
r., poprzez obwieszczenia oraz na stronie internetowej  Mia-
sta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu planu w terminie od 7.06 do
7.07.2010 r. i możliwości składania uwag do projektu planu
w terminie do 30.07.2010 r. W odpowiedzi wpłynęły 94 uwagi
do projektu planu. Uwagi dotyczyły głównie zmian w pro-
ponowanym układzie komunikacyjnym. Uwzględnienie po-
wyższych uwag spowodowało konieczność ponownego wy-
łożenia projektu planu do publicznego wglądu. 

3. Ogłoszenie w tej sprawie ukazało się w prasie lokalnej „Ga-
zeta Piaseczyńska” nr 2 (170) z dnia 17 marca 2011 r. oraz na stronie
internetowej Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu. Ter-
min ponownego wyłożenia do publicznego wglądu ustalono od
28.03 do 29.04 2011 r. Uwagi zbierano do 23.05 2011 r. W odpowiedzi
wpłynęły 63 uwagi do projektu planu, głównie z zakresu zmian
w lokalnym układzie komunikacyjnym, a także dopuszczenia za-
budowy na działkach zlokalizowanych w pobliżu kompleksów
leśnych. Większość uwag została uwzględniona, jednak nie spo-
wodowało to konieczności ponownego wyłożenia projektu planu
do publicznego wglądu. Do prognozy oddziaływania na środo-
wisko nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi.

Podsumowanie
do Uchwały Nr 369/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie 

z dnia 14.12.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie 

sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.)

Przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Jastrzębie, zatwierdzonego
Uchwałą Nr 369/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
14.12.2011 r. analizowano możliwości rozwiązań alternatyw-
nych. Podstawą sformułowania zasad zagospodarowania
terenu w planie była gruntowna analiza występujących
uwarunkowań, w tym stanu środowiska. Warunki zagospo-
darowania terenu oparte są na obowiązujących normach 
i standardach środowiskowych.

Określony w planie docelowy charakter zainwestowania
zakłada zmianę obecnego sposobu zagospodarowania poprzez
intensyfikację procesu urbanizacji, który jest właściwie wkom-
ponowany w warunki naturalne wsi Jastrzębie. Przekształcenia
środowiska przyrodniczego ograniczają się wyłącznie do ob-
szaru objętego planem. Rozwój zagospodarowania na terenie
wsi Jastrzębie pozwala zatem uniknąć zagrożeń dla zlokalizo-
wanych w sąsiedztwie przedmiotowego terenu Obszarów Na-
tura 2000 „Stawy w Żabieńcu” i „Łąki Soleckie”. 

Zakres planu jest zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), plan został
sporządzony zgodnie z art. 17 ww. ustawy. Prace nad jego
sporządzeniem podjęto po dokonaniu wymaganych analiz
wynikających z art. 14 ust. 5 ww. ustawy i podjęciu przez
Radę Miejską w Piasecznie Uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Jastrzębie.

Przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na
środowisko, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.). Projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie,
zatwierdzonego Uchwałą Nr 369/XV/2011 Rady Miejskiej 
w Piasecznie z dnia 14.12.2011 r. wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Ustalenia planu miejscowego pozwalają na realizację za-
łożeń polityki przestrzennej miasta i gminy Piaseczno okre-
ślonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego. Zastosowanie zasad zawartych 
w ustaleniach planu pozwoli na rozwój wsi Jastrzębie w
przyszłości z zachowaniem zasad ładu przestrzennego. Za-
leceniem do dalszych prac jest ścisłe przestrzeganie zasad
zagospodarowania terenów ustalonych w planie oraz za-
stosowanie monitoringu zmian w środowisku wywołanych
dalszym rozwojem tego obszaru. 

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

Naczelnik Wydziału  Urbanistyki i Architektury

OGŁOSZENIE
UiA.ZP.6721.80.2011.MKR

Jastrzębie

Zawiadamiamy przedsiębiorców, że w związku ze zmianą ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej z dniem 1 lipca 2011 r. i przeniesieniem danych do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej istnieje konieczność sko-
rygowania lub uzupełnienia istniejących wpisów zarejestrowanych w ewidencji
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



Piaseczyńska KULTURA/SPORT

Naprzód biało-niebiescy!

Dzięki wygranym w 13 rundach na-
sza drużyna zapewniła sobie mocną
pozycję lidera w grupie C. Wygląda
na to, że koszykarze z Piaseczna za-
mierzają zrealizować ambitny plan
awansu do pierwszej ligi.

Od inauguracji sezonu biało-nie-
biescy zwyciężyli w dziesięciu z jede-
nastu spotkań. Drużyna z Piaseczna
triumfowała nad silnymi zespołami,
takimi jak UMKS Kielce, UKS Sie-
maszka czy MKS Limblach Limanowa.
Uległa jedynie Wiśle AWF Kraków pod-
czas jednego z wyjazdowych meczów,
gdzie zagrała w niepełnym składzie.
Pomimo przegranej koszykarze
szybko nadrobili straty, nie dając szans
przeciwnikom w kolejnych starciach.
Determinacja zespołu, przemyślana
strategia gry oraz ofensywne akcje po-
zwoliły uzyskać KS PWiK Piaseczno 21
punktów i tym samym objąć zdecy-
dowane prowadzenie w tabeli.

Drużyna odnosi również sukcesy
w rozgrywkach o Puchar PZKosz.
Dzięki ambitnej grze biało-niebiescy
wygrali dwie pierwsze rundy. W trze-
ciej zmierzą się z MKS Skierniewice.
Mecz odbędzie się w środę 11 stycznia
2012 r. w Piasecznie.

Każdy występ naszych koszyka-
rzy gwarantuje wiernym fanom
niezapomniane emocje. Wsparcie
kibiców oraz gorący doping przyda-
dzą się KS PWiK Piaseczno już pod-
czas najbliższego spotkania!

Generalnym sponsorem dru-
żyny jest gmina Piaseczno oraz
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Piasecznie.

Więcej informacji o KS PWiK Pia-
seczno na stronie www.kspwikpia-
seczno.pl. *

Nasza gmina otrzy-
mała wyróżnienie 
w konkursie „Gmina
przyszłości 2011”, zor-
ganizowanym przez
Forum Rozwoju Efek-
tywnej Energii.

Koszykarze KS
PWiK Piaseczno
grają w tym sezo-
nie jak natchnieni. 

Już za pół roku nasza reprezentacja wy-
biegnie na murawę Stadionu Narodo-
wego, a oczy całego świata skierowane
będą na Polskę.

W centrum miasta, tuż po „Światełku
do nieba” na scenie pojawi się znany 
i ceniony zespół Maleo Reggae Rockers.
Grupa ta gwarantuje sporą dawkę po-
zytywnej energii płynącej z rytmów
reggae. Zespół dał się poznać piaseczyń-
skiej publiczności podczas Przeglądu
PePe w 2009 roku. Obecnie promuje
swoją najnowszą płytę zatytułowaną
„Rzeka Dzieciństwa”. 

Album ten jest wydarzeniem zu-
pełnie wyjątkowym na rodzimym
rynku muzycznym. Zespól nagrał ma-
teriał, na który składają się autorskie
wersje piosenek największych polskich
muzycznych mistrzów  wszechcza-
sów – m.in. Niemena, Grechuty, Na-
lepy i Krajewskiego. Utwory te po raz
pierwszy zostały zagrane w wersji reg-
gae, jednocześnie pieczołowicie zacho-
wując charakter oryginałów. Zespół do-
stał zgodę nawet od tych, którzy nigdy

nie godzą się na żadne adaptacje swo-
ich utworów. Piosenki nawiązują sty-
listyką do dokonań wczesnych The Wa-
ilers – roots reggae z elementami rock
steady, blusa i funky, wszystko mocno
osadzone w  klimacie lat 60 i 70-tych.
Osiągniecie takiego efektu było moż-
liwe dzięki nagraniom na tzw. setkę,
tak jak robiono to w tamtych czasach.
Całość materiału została zarejestro-

wana z użyciem całej palety starego,
analogowego sprzętu i instrumentów
z tamtych lat, jednocześnie wykorzy-
stując możliwości współczesnej tech-
nologii audio. Następnie nagrania zo-
stały zmiksowane przez dwójkę mis-
trzów reggae i dubu Mario Dziurexa
Activatora i Jarka „Smaka” Smoka.
Materiał muzyczny dzięki tym
wszystkim staraniom zachowuje

spójność i świeżość. Dodatkowo za-
proszeni goście: wokaliści i raperzy
młodego pokolenia (Wilku, Gutek,
Lilu, Ras Luta, Pięć Dwa), komentują
teksty starszych mistrzów z pozycji
XXI wieku, co okazuje się bardzo cie-
kawym zabiegiem. Furorę robi też
wideoklip do piosenki „Płoną Góry,
Płoną Lasy", w którym występują
osoby z kabaretu MUMIO. 

Historia zespołu Maleo Reggae
Rockers sięga 1997 roku, kiedy to Darek
Malejonek, muzyk udzielający się w ta-
kich formacjach muzycznych jak Kul-
tura, ARMIA, MOSKWA, Izrael, Houk,
Arka Noego i 2TM2,3, postanowił zało-
żyć własny zespół. W 1998 roku ukazała
się pierwsza płyta zespołu Maleo Reg-
gae Rockers, zatytułowana „ZaZuZi”. 
W czerwcu 2011 r. grupa zagrała 
6-dniową trasę wraz z jamajską
gwiazdą reggae Michaelem Blackiem.
Latem 2002 zespół występował wspól-
nie z Kofim Ayivora – wokalistą legen-
darnej formacji OSBISA oraz, ponow-
nie, z Michaelem Blackiem. W 2006 r.
ukazała się druga płyta „ReggaeMova”,
która zebrała niezwykle pochlebne
opinie zarówno wśród krytyków, jak 
i słuchaczy. Jako pierwszy zespół reg-
gae w Polsce Maleo Reggae Rockers
brał udział w trasie koncertowej „Lata
z Radiem”.  W 2009 r. ukazała się trzecia
płyta zespołu „Addis Abeba”, za którą
grupa otrzymała nominację do „Fry-
deryka” i „Superjedynki”. Latem 2010
r. Maleo Reggae Rockers zagrało na naj-
większym festiwalu reggae w Europie
– „Rototom Sunsplash” w Hiszpanii.
Zespół ma na swoim koncie również
cztery występy na festiwalu „Przysta-
nek Woodstock”. *

Maleo Reggae Rockers „gra z pompą”
Już 8 stycznia zespół
Darka Malejonka
zagra na piaseczyń-
skim finale Wielkiej
Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy.

Uznanie zyskał zgłoszony projekt
kompleksowego uregulowania go-
spodarki wodno-ściekowej Pia-
seczna, który w ocenie jury jest
bardzo dobrym przykładem efek-
tywnego inwestowania w innowa-
cyjne i proekologiczne rozwiązania
energetyczne. – Działania te stano-
wią wzór dla innych polskich gmin
– przyznał Sylwester Śmigiel, prze-
wodniczący forum. Zgłoszony pro-
jekt zostanie opisany w publikacji
„Ranking dobrych praktyk”, która
będzie wydana w grudniu tego
roku.

*

Piaseczno
gminą 
przyszłości

Akcja „Zima w mieście 2012”  

W ostatniej kolejce KS PWiK Piaseczno rozgromił AZS Politechnika Warszawska 103:66
foto Jakub Leszczyński/PWiK

Najnowszy album zespołu to reggowe covery polskich przebojów z lat 60 i 70-tych
foto Paweł Dylus

W czerwcu 2012 roku kibiców z całej
Europy ogarnie gorączka futbolu. Jak
będziemy przeżywać te chwile 
w Piasecznie? To pytanie samorząd
Piaseczna kieruje do naszych lokal-
nych przedsiębiorców i restauratorów.

Jeśli planujecie Państwo przed-
sięwzięcia towarzyszące Mistrzo-
stwom Europy na naszym terenie,
myślicie o tworzeniu miejsc wspól-
nego kibicowania, lokalizacji ogród-
ków piwnych czy namiotów oraz
przygotowujecie biznesplan takiego
przedsięwzięcia, zachęcamy już dziś
do kontaktu z Urzędem Miasta.

– Zależy nam, aby mieszkańcy 
w komfortowych warunkach mo-
gli przeżywać święto sportowe,
przy okazji integrując się podczas
wspólnego kibicowania – mówi
kierownik Biura Promocji Łukasz
Wyleziński. – Chcielibyśmy po-
znać skalę przedsięwzięć planowa-
nych na naszym terenie, aby

ewentualnie wesprzeć je w jakimś
zakresie – wyjaśnia.

Gmina nie planuje tworzenia
jednego, specjalnego miasteczka ki-
bica. – Według naszego rozeznania
takie przedsięwzięcie kosztowałoby
blisko 300 tys. zł, jednocześnie by-
łoby katastrofą dla naszego lokalnego
biznesu, który zapewne liczy na zy-
ski związane ze zwiększonym ru-
chem w swoich lokalach oraz ogród-
kach – tłumaczy Łukasz Wyleziński.

Dlatego wychodząc naprzeciw
piaseczyńskim przedsiębiorcom,
gmina rozważa pewne udogodnie-
nia i wsparcie dla tych, którzy za-
proponują atrakcyjną ofertę wspól-
nego oglądania meczów przez
naszych mieszkańców.

Zainteresowanych przedsię-
biorców prosimy o kontakt z Biu-
rem Promocji i Informacji Gminy –
telefon: 22 701 76 50, adres e-ma-
ilowy: euro@piaseczno.eu.    *

Dom Kultury w Piasecznie oraz Mu-
zeum Regionalne zapraszają dzieci 
i młodzież na warsztaty, które odby-
wać się będą w czasie ferii zimowych
2012 (16–27 stycznia). 

To propozycja dla tych, którzy
nigdzie nie wyjadą, a nie chcą spędzić
całego dnia w domu!

Warsztaty: malarskie, ceramiczne,
taneczne, teatralne, multimedialne,
bębniarskie, kuglarskie oraz z ręko-
dzielnictwa ludowego.

Miejsce: sala Domu Kultury oraz
Muzeum Regionalne, ul. Kościuszki
49 oraz pl. Piłsudskiego 10.

Wiek uczestników: uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjalnych
i licealnych.

Zapisy w sekretariacie Domu
Kultury, ul. Kościuszki 49, telefonicz-
nie: 22 756 76 00, 22 735 24 03 lub ma-
ilowo: biuro@kulturalni.pl

Grafik dostępny na stronie:
www.kulturalni.pl.

Koordynator „Zimy w Mieście”:
Katarzyna Wawrykowicz kasia.waw-
rykowicz@kulturalni.pl.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Masz pomysł na Euro? Inwestycje drogowe


