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Rada Miejska uchwaliła zrównowa-
żony budżet, którego dochody plano-
wane są w kwocie 284.499.566 zł, zaś
wydatki – 281.468.148 zł. Nadwyżka
w kwocie ponad 3 mln zł przezna-
czona jest na spłatę kredytów 
i pożyczek. Plan budżetu jest o ponad
40 mln zł wyższy od zeszłorocznego.
Wyższe o 16 mln zł są m.in. plano-
wane dochody z tytułu udziału
gminy w podatku od osób fizycz-
nych. Może to oznaczać, że coraz
więcej osób wskazuje Piaseczno 
w swoich deklaracjach podatkowych
jako miejsce zamieszkania.

Zdecydowanie najwięcej środ-
ków budżetowych pochłania oświata
i wychowanie. Na ten cel przewidzia-
nych jest ponad 128 mln zł. Jeśli doda
się do tego 4,5 mln zł na świetlice

szkolne i stypendia dla uczniów, daje
to kwotę 132,5 mln zł, czyli blisko po-
łowę całego budżetu gminy. 26 mln
zł z tej puli to dotacje przekazywane
przez gminę prywatnym przedszko-
lom, których na naszym terenie jest
blisko pięćdziesiąt. Kolejnymi naj-
większymi zadaniami budżetowymi
są transport i łączność – 32,9 mln zł,
oraz gospodarka mieszkaniowa –
26,9 mln zł.

Na zadania inwestycyjne zarezer-
wowano w budżecie 29,4 mln zł. Do-
datkowo przewidziano dotację na bu-
dowę dróg powiatowych w wysokości
1,8 mln zł oraz zakupy inwestycyjne
w kwocie 4 mln zł. Poważną pozycją
budżetową są również środki przezna-
czone na zadania remontowe. Z puli
12,5 mln zł większość stanowią re-
monty dróg oraz modernizacja sys-
temu odwodnienia.

Z większych inwestycji drogo-
wych sfinansowana ma zostać m.in.
ul. XXI wieku i ul. Komety w Józefo-
sławiu, ulice Orzeszkowej, Kauna, Sa-
perów i Lotników w Piasecznie,
ścieżka rowerowa i chodnik przy 
ul. Julianowskiej. Około miliona zło-
tych kosztować będzie nowe oświe-
tlenie ulic, rozpoczęta ma zostać też
budowa nowego 49-mieszkaniowego

budynku przy ul. Jerozolimskiej oraz
nowego budynku przy ul. Krótkiej.
Kosztem 2 mln zł przeprowadzona
ma zostać rewitalizacja dworca PKP.
Na rozbudowywaną Szkołę Podsta-
wową Nr 1, która ukończona zostanie
w 2013 r., przewidziano 8 mln zł, zaś

1,9 mln zł kosztowała będzie rozbu-
dowa Zespołu Szkół w Złotokłosie. 
W tym roku zaplanowana jest rów-
nież budowa skate parku przy 
ul. Okulickiego, na którą zarezerwo-
wano w budżecie 1,9 mln zł.

*

Budżet 2012

Od 2013 r. zaczną obowiązywać nowe
regulaminy utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Piaseczno.

� str. 6

Skala problemów dotykających naszą gminę 
i jej specyfika wymaga odważnych decyzji 
i zmiany dotychczasowego stylu zarządzania.
Chcemy inwestować, aby gmina prawidłowo się
rozwijała i była atrakcyjna dla swoich mieszkań-
ców oraz inwestorów.  � str. 2 -3

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 15 lutego  2012
o godzinie  13.00
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

Wywiad z burmistrzem
Zdzisławem Lisem

Zmiany 
w gospodarce
odpadami

Koronka dla każdego
Muzeum Regionalne w Piasecznie zapra-
sza na wystawę wykonanych z koronki
prac Heleny Molskiej. str. 7

W ramach XVII Piaseczyńskiego Zlotu Piosenki
Różnej w roli gwiazd wystąpią Krzysztof
Daukszewicz, Bogusław Nowicki, Jarosław
Wasik oraz Marek Stefankiewicz. str. 5

www.piaseczno.eu

XVII PZPR 

W sobotę 11 lutego o godz. 18.30 w Cen-
trum Kultury przy ul. Kościuszki 49  wy-
stąpi Kabaret DNO. str. 8

Kabaret DNO

Zespół Fonetyka 24 lutego zaprezentuje
teksty poety Rafała Wojaczka wśród no-
stalgicznych dźwięków synth-rockowych.

str. 8

Akcja chipowania psów
Od lutego 2012 r. w gminie Piaseczno roz-
poczęła się akcja bezpłatnego znakowania
zwierząt. str. 4

Czy będzie awans 
do pierwszej ligi?
Ostatnie wygrane KS PWiK Piaseczno z Rosą
II Radom (78:77) i Unią Tarnów (98:73) do-
wodzą, że biało-niebiescy zmierzają do
fazy play-off. str. 4

Na sesji 18 stycznia
budżet gminy 
na rok 2012 przyjęty
został stosunkiem
głosów 22 za, przy
jednym wstrzymu-
jącym się

Udział w podatku od osób fizycznych
i osób prawnych to główny dochód
gminy. Dzięki zmianie przepisów nie
ma już konieczności bycia zameldo-
wanym, aby płacić podatki w miej-
scu zamieszkania. 

To proste, wystarczy ZAP-3
Wypełniając PIT, wystarczy

wskazać jako miejsce zamieszkania
gminę Piaseczno oraz dołączyć wy-
pełniony formularz aktualizacyjny
ZAP-3. Dokumenty te można złożyć
osobiście w Urzędzie Skarbowym
lub wysłać pocztą.

Coraz więcej wskazań
Nie ma dobrego narzędzia, które

łatwo zmierzyłoby, o ile więcej osób
mieszka w gminie Piaseczno, niż jest

zameldowanych (na dzień 31 grudnia
2011 zameldowanych w gminie Pia-
seczno było 68.364 osoby). Jednak coraz
więcej mieszkańców wskazuje co roku
naszą gminę jako miejsce zamieszka-
nia. W rozliczeniu podatkowym za rok
2009 takich osób było 38.714, w zeszłym
roku – już 40.186 osób.

Pomóżmy rozwijać się naszej
gminie

Korzystając z publicznego trans-
portu, wysyłając dzieci do szkoły, na-
rzekając na brak chodnika czy przy-
zwoitej drogi, pamiętajmy, że jakość
usług i ilość nowych inwestycji uza-
leżniona jest od dochodów gminy, 
a te w przeważającej mierze pocho-
dzą z udziału w podatkach od osób
fizycznych i prawnych. Zamożność

naszej gminy uzależniona jest więc
od zamożności mieszkańców i ich
rzetelności w płaceniu podatków.

Ile traci budżet gminy?
Przewidywane w 2012 r. dochody

gminy z tytułu udziału w podatku do-
chodowym od osób fizycznych wynoszą
126 mln zł. To średnio ponad 3 tys. zł 
w przeliczeniu na jednego podatnika. Jeśli

przyjmiemy, że w Piasecznie wciąż nie
rozlicza się 5 tys. mieszkańców, to budżet
gminy traci na tym 15 mln zł. Za taką
kwotę można by wybudować 10 km
dróg, oddać do użytku 100 mieszkań ko-
munalnych, wybudować 10 szkolnych
kompleksów sportowych czy zapewnić
250 etatów nauczycielskich. Nie pozba-
wiajmy się możliwości rozwoju, za-
mieńmy PIT na lepszy byt.

Płać podatki tu, gdzie mieszkasz
37% z podatku płaconego przez mieszkań-
ców wraca do gminy i w prosty sposób
przekłada się na realizację potrzebnych
usług i inwestycji

„Requiem dla 
Wojaczka”
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Po ustaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z 15. sesji
przewodniczący Rady oraz burmistrz przedstawili spra-
wozdania z okresu pomiędzy sesjami. Następnie radni zgła-
szali wnioski i interpelacje. Po wysłuchaniu wniosków do-
tyczących spraw sołectw skarbnik przedstawiła radnym
informację na temat bieżącej sytuacji finansowej gminy. 

W części uchwałodawczej Rada przyjęła program działań wspie-
rających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Piaseczno
oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku.

Radni przyjęli Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w gminie Piaseczno na lata 2012–2015.

Zatwierdzono statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Piasecznie.

W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji
ogólnej radni zwiększyli dochody gminy o prawie 582 tys. zł.
Jednocześnie, w związku z niesprzedaniem działki gminnej
przy ul. Energetycznej oraz brakiem wpływów od dewelopera
na budynek A1 przy ul. Jerozolimskiej, o niecałe 3 mln zł
zmniejszone zostały dochody.

Zmniejszone zostały wydatki na: lokalny transport zbiorowy –
o 250 tys. zł, zimowe utrzymanie dróg – o 598 tys. zł, wydatki in-
westycyjne (opracowanie projektu ul. Ptaków Leśnych w Jastrzę-
biu, projekt i budowę ul. Powstańców Warszawy od ul. Jana Pawła
II do ul. Okulickiego, budowę ulicy łączącej ul. Sierakowskiego 
z ul. Zgoda oraz budowę boisk na terenie Zespołu Szkół Publicznych
w Chylicach) – łącznie o 219 tys. zł, wynagrodzenia pracowników
Urzędu Miasta – o 1,2 mln zł, stypendia dla uczniów – o 28 tys. zł.

Zwiększone zostały wydatki na zapłatę czynszu dzierżaw-
nego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, w związku ze
zwiększeniem majątku wodociągowego gminy – o 13 tys. zł.

Na wniosek Referatu Spraw Społecznych 13 tys. zł zostało
przesunięte z zakupu usług na wynagrodzenia, składki na

ubezpieczenia społeczne i zakup materiałów. Przesunięcie to
spowodowane jest zwiększeniem wydatków na realizację
programów profilaktycznych, warsztatów i szkoleń w świe-
tlicach środowiskowych i szkołach na terenie gminy.

Rada ustaliła wykaz wydatków bieżących w kwocie 2,4 mln
zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 195 tys. zł, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

Radni zmienili załączniki Nr 1, 2 i 4 do uchwały Rady Miej-
skiej w Piasecznie Nr 360/XV/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Piaseczno na lata 2011–2023.

Zmienione zostały taryfy na zbiorowe odprowadzanie wód desz-
czowych i roztopowych na terenie miasta i gminy Piaseczno obsłu-
giwanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pia-
secznie Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

Rada Miejska upoważniła burmistrza do zawarcia porozu-
mienia międzygminnego na rok 2012 z Miastem Stołecznym War-
szawa w sprawie wykonywania lokalnego transportu zbioro-
wego na terenie gminy Piaseczno.

Uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego części Gołkowa.

Radni określili wymagania, jakie powinien spełniać przedsię-
biorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Piaseczno.

Zdecydowano, że udostępnianie gruntów gminnych w for-
mie służebności będzie odpłatne, według stawek określonych
zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
Rada wyraziła zgodę na:
– zawarcie w trybie bezprzetargowym na 1 rok umowy dzierżawy
na tablicę reklamową na kiosku „Ruch” przy ul. Kościuszki 5 z do-
tychczasowym dzierżawcą – EURODOMY Grażyna Błażejewska;

– wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat
gruntu o pow. 7800 mkw. przy ul. Mazurskiej ,  z przeznaczeniem
pod uprawy rolne, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
– sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ozna-
czonej jako działka nr ewid. 25/42, Żabieniec IRS, o pow. 990
mkw., zabudowanej budynkiem mieszkalnym, na rzecz użyt-
kownika wieczystego;
– wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat
działki gminnej o pow. 580 mkw. przy ul. Elizy Orzeszkowej 
w Piasecznie, z przeznaczeniem pod teren zieleni, wiatę i garaż
blaszany, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
– wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na 1 rok gruntu
o pow. 2,14 mkw. stanowiącego część działki położonej przy 
ul. Syrenki w Piasecznie, z przeznaczeniem pod wolno stojącą
tablicę reklamową, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 
– „Elektronika” mgr inż. Jacek Grabowski;
– wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na 1 rok gruntu 
o pow. 1840 mkw. stanowiącego działki nr 47/1, 47/2 i 47/3, położone
w obrębie 58 miasta Piaseczno, z przeznaczeniem pod pas zieleni,
zaplecze i parking warsztatu samochodowego, na rzecz dotych-
czasowego dzierżawcy – „Autotronik” mgr inż. Piotr Borkowski;
– wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na 1 rok gruntu 
o pow. 3 mkw. stanowiącego część działki położonej przy 
ul. Jana Pawła II róg ul. Kazimierza Jarząbka w Piasecznie, 
z przeznaczeniem pod wolno stojącą tablicę reklamową, na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy – „Ford” Ursyn Car Warszawa;
– wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na 1 rok gruntu
o pow. 2,20 mkw. stanowiącego część działki położonej przy
ul. Jana Pawła II róg ul. K. Jarząbka w Piasecznie, z przezna-
czeniem pod wolno stojącą tablicę reklamową, na rzecz do-
tychczasowego dzierżawcy – NZOZ A.P. Dent Agnieszka Ber-
beć-Łazuka, Paweł Łazuka s.c. *

Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
SESJA 16 29 grudnia 2011 r.

Panie burmistrzu, minął
pierwszy rok Pańskiej ka-
dencji, jaki to był czas?

Na pewno był to okres cięż-
kiej pracy. Swoje urzędowanie
rozpocząłem przede wszystkim
od szczegółowego zapoznania
się z sytuacją panującą we
wszystkich obszarach działania
gminy oraz zdiagnozowania
najważniejszych problemów 
i zadań stojących przed nią.

Piaseczno to podobno jedna 
z najbogatszych gmin w Polsce.
Powinno być Panu zdecydo-
wanie łatwiej niż burmistrzom
uboższych miejscowości.

Mogłoby tak się wydawać,
ale to tylko pozory. Skala proble-
mów dotykających naszą gminę
i jej specyfika wymaga odważ-
nych decyzji i zmiany dotych-
czasowego stylu zarządzania.

Chcemy inwestować, aby
gmina prawidłowo się rozwijała 
i była atrakcyjna dla swoich miesz-
kańców oraz inwestorów. Ale żeby
mieć pieniądze na nowe inwesty-
cje kontrolujemy i weryfikujemy
koszty utrzymania gminnej infra-
struktury. W poprzednich latach,
owszem, budowano z rozma-
chem, dziś jednak spłacamy zacią-
gane wówczas kredyty i szukamy

środków na utrzymanie wybudo-
wanych obiektów i świadczonych
w nich usług. Mimo że te koszty
są ogromne, to efekty odczuwane
przez społeczeństwo są do nich
niewspółmierne. Dlatego moim
zadaniem jest zwiększenie efek-
tywności czyli korzyści jakie przy-
nosi każda wydana przez nas zło-
tówka.

Czy pieniądze ze zwrotu VAT-
u, pozyskane od Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanaliza-
cji, nie rozwiążą problemów?

Pozyskane 56 mln zł wyda-
jemy rozważnie i sukcesywnie
na inwestycje ujęte zarówno 
w tegorocznym budżecie, jak 
i w wieloletnim planie inwesty-
cyjnym w ciągu najbliższych 3 lat.

Co konkretnie zamierza Pan
zrobić, aby uzdrowić sytu-
ację finansową gminy?

Opracowaliśmy m.in. analizę
porównawczą organizacji oświaty
w gminie, sporządziliśmy analizę
finansową Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Opracowaliśmy
też ekspertyzę prawną dotyczącą
struktury organizacyjnej sportu,
form wsparcia finansowego orga-
nizacji sportowych oraz możliwo-
ści utworzenia przez gminę spółki
sportowej. Z zebranych danych ja-
sno wynika, że potrzebne są
zmiany organizacyjne zarówno w
oświacie jak i w sporcie.  Oprócz
większych i bardziej skompliko-
wanych działań reorganizacyj-
nych, które nastąpią niebawem,
podejmujemy też mniejsze 
i prostsze, ale także przynoszące
wymierne korzyści, np. konsoli-
dacja zakupów, poprzez którą mo-
żemy zaoszczędzić kilka milionów

złotych rocznie. Już dziś hurtowo
kupujemy energię na oświetlenie
ulic, przygotowujemy przetargi
dla szkół i budynków użyteczności
publicznej. Wykrycie i usunięcie
nieprawidłowości na miejskim
targowisku spowodowało zwięk-
szenie jego dochodów o kilkadzie-
siąt tysięcy złotych miesięcznie.

A czy są już jakieś pierwsze
efekty nowego podejścia do
zarządzania gminą?

Jedną z moich pierwszych
decyzji było zwiększenie kom-
petencji i odpowiedzialności
urzędników i naczelników. Ja-
kość obsługi mieszkańców,
zmiana mentalności i pozy-
tywne nastawienie urzędni-
ków, skrócenie procesu decyzyj-
nego to nasz cel i podstawa
sukcesu we wszystkich sferach
naszej działalności. Ważna jest
też koordynacja pracy wydzia-
łów oraz partnerskie podejście
do współpracy z radnymi.

Swojego urzędowania nie
rozpoczął Pan od zmian ka-
drowych, ale po pewnym cza-
sie pożegnał się jednak z kil-
koma osobami.

Na początku podziękowałem
za współpracę dyrektorowi GO-
SiR-u.  Nie znalazłem tam woli
ani umiejętności do wprowadze-
nia istotnych zmian. Moja wizja
zarządzania sportem jest zupeł-
nie inna i w najbliższych miesią-
cach instytucja ta zostanie prze-
kształcona w spółkę. W listo-
padzie pożegnałem się z komen-
dantem Straży Miejskiej i nagle
okazało się, że strażnicy mogą
być aktywniejsi, sprawniejsi,
uprzejmiejsi oraz widoczni na

ulicach. Podziękowałem też za
współpracę dotychczasowemu
dyrektorowi Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjnego
Szkół. Klucz do rozwoju gminy
leży w nowoczesnym podejściu
do zarządzania oświatą. Jeśli wy-
dajemy na ten cel połowę całego
budżetu gminy, to pieniądze te
muszą być wydawane skutecz-
nie, w celu podniesienia poziomu
nauczania. Dużym sukcesem
jest wykupienie udziałów spół-
dzielni „Jedność” w spółce cie-
płowniczej PCU. W efekcie spółka
należy teraz w całości do gminy.
Ułatwia to podejmowanie decyzji
i otwiera możliwości inwesty-
cyjne, co z kolei pozwoli spółce
skuteczniej zabiegać o nowych
odbiorców ciepła.

Dużo szumu medialnego wy-
wołały ostatnio pomysły gminy
na przekształcenia w oświacie. 

Oświata i wychowanie to
nasze największe, najważniejsze
i najtrudniejsze zadanie. W tym
roku wydamy na ten cel łącznie
ponad 130 mln zł, to o 25 mln zł
więcej niż w roku 2011. Jeśli
chcemy, aby powstawały nowe
szkoły i ich zaplecze, bo obecne
nie są w stanie pomieścić na-
szych dzieci, to nie możemy ak-
ceptować dotychczasowego sty-
lu zarządzania. Przypomnę, że
do subwencji oświatowej gmina
z własnej kasy dokłada 20 mln
zł, jeszcze więcej środków wła-
snych idzie na przedszkola. Py-
tanie: z czego możemy zrezy-
gnować, aby zapewnić podsta-
wowe potrzeby?

Liczę, że to Pan nam odpo-
wie na to pytanie.

Każda decyzja będzie się wią-
zała z pewnymi wyrzeczeniami,
bo łatwiej i przyjemniej jest wy-
dawać pieniądze, niż je oszczędzać.
Nie ulega wątpliwości, że nie może
odbyć się to kosztem poziomu na-
uczania. Dlatego sprawdzamy
możliwości redukcji kosztów 
w szeroko rozumianej administra-
cji. Obecnie zastępujemy stróżów
nocnych w przedszkolach tanim
w utrzymaniu monitoringiem.
Analizujemy koszty i moce prze-
robowe szkolnych stołówek. Nie
planujemy w najbliższym czasie
wprowadzania cateringu ze-
wnętrznego, ale bardzo możliwe,
że jedna dobrze wyposażona
szkoła mogłaby przygotowywać
posiłki dla dwóch placówek. Podob-
nie w przedszkolach.

Skoro mowa o przedszkolach,
pojawiły się głosy oraz pro-
pozycje radnych, by sprywa-
tyzować publiczne jednostki.

Radni zawnioskowali,
abym zbadał i przeanalizował
temat, ponieważ nasze przed-
szkola należą do jednych z naj-
droższych w utrzymaniu na ca-
łym Mazowszu. To generuje
kolejny poważny kłopot zwią-
zany z olbrzymimi kwotami
przeznaczanymi na dotacje dla
przedszkoli niepublicznych.

Ile dzisiaj gmina dopłaca do
dzieci w prywatnych przed-
szkolach?

W tegorocznym budżecie
na ten cel przeznaczonych jest
ponad 26 mln zł, to prawie 10
proc. całego budżetu gminy!
Nasi mieszkańcy często nie
zdają sobie sprawy, jak astrono-
miczne są to kwoty. 

Skąd taka suma?
Przepisy zobowiązują nas do

przekazywania na rzecz prywat-
nych przedszkoli dotacji na każde
dziecko w wysokości 75 proc.
kosztów utrzymania dziecka 
w przedszkolu publicznym. Co
za tym idzie, każdego miesiąca
ponad 760 zł wędruje za każdym
z ponad 2000 dzieci uczęszczają-
cych do 45 prywatnych przed-
szkoli w naszej gminie. Rachu-
nek jest prosty: im drożej
kosztuje nas własne przedszkole,
tym więcej dopłacamy do pry-
watnych. Stąd nasza determina-
cja, aby redukować koszty 
w przedszkolach. Jak już wspo-
mniałem, zaczęliśmy od plano-
wania hurtowych zakupów oraz
instalacji monitoringu. Rozwią-
zaniem może być przenoszenie
dwóch małych przedszkoli do
jednego większego budynku, do-
wożenie obiadów np. ze szkoły
czy innego przedszkola. Osta-
tecznym wyjściem może też być
rozważenie wariantów uspołecz-
nienia placówki. W takim przy-
padku gmina w dalszym ciągu
byłaby właścicielem obiektów,
ale przedszkola prowadziliby
operatorzy według stawek usta-
lonych z gminą.

A czy likwidacja żłobka jest
już przesądzona?

Ostatecznej decyzji jeszcze
nie podjęliśmy. Do żłobka uczęsz-
cza raptem 25 dzieci, a pracuje
przy nich 12 osób, a utrzymanie
jednego dziecka w tej placówce
to ponad 2000 zł miesięcznie. Jed-
nocześnie w wieku żłobkowym
jest w naszej gminie ponad
3000 dzieci, czyli do żłobka, któ-
rego budżet wynosi 600 tys. zł

Upłynął rok kadencji
Wywiad z burmistrzem Zdzisławem Lisem
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Najważniejszym punktem sesji było roz-
patrzenie projektu budżetu miasta i gminy
Piaseczno na rok 2012.

Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji spra-
wozdanie z prac kierownictwa przedstawili prze-
wodniczący Rady i burmistrz Zdzisław Lis.

Następnie radni oraz obecni na sali sołtysi
zgłaszali wnioski i interpelacje. Po wysłuchaniu
sprawozdania z bieżącej sytuacji finansowej gminy
przystąpiono do uchwalania budżetu.

Radni zapoznali się z opiniami wszystkich ko-
misji problemowych Rady Miejskiej, które przez
kilka tygodni zajmowały się przedstawionym przez
burmistrza projektem budżetu, oraz z opinią Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej. Wszystkie komisje
zaopiniowały projekt budżetu pozytywnie. Pozy-
tywna, choć z uwagami, była też opinia RIO.

Po przeprowadzonej dyskusji, w której najwię-
cej uwagi poświęcono kontrowersyjnym projek-
tom likwidacji żłobka oraz budowy skate parku,
Rada głosowała wnioski Komisji Finansów nie przy-
jęte wcześniej przez burmistrza, uwzględniając dwa
z nich (dotyczące organizacji strefy wspólnego ki-
bicowania oraz promocji gminy poprzez kick bo-
xing). Po tych poprawkach budżet gminy Piaseczno
na rok 2012 został przyjęty stosunkiem głosów 
22 za, przy jednym wstrzymującym się.

Następnie radni wysłuchali projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej gminy Piaseczno na lata 2012–2018 oraz
zapoznali się z opiniami Komisji Finansów i RIO.

Po przegłosowaniu wniosków Komisji Finan-
sów nie przyjętych przez burmistrza Rada uchwa-
liła Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Pia-
seczno na lata 2012–2018.

W dalszej części obrad radni zdecydowali 
o przystąpieniu gminy Piaseczno do Stowarzysze-
nia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Jest to or-
ganizacja pozarządowa, która zajmuje się pro-
mowaniem energii odnawialnej i efektywnego
wykorzystania energii.

Radni nie uwzględnili wezwania do usunięcia na-
ruszeń prawa skierowanego do Rady Miejskiej przez
pana Grzegorza Gałackiego, dotyczącego wysokości
opłaty targowej na terenie gminy Piaseczno.

Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie
na współwłasność z innymi gminami mienia Pol-
skich Kolei Państwowych SA – dawnej Grójeckiej
Kolei Dojazdowej, zgodnie z porozumieniem z dnia
10 listopada 2011 r.

Zdecydowano także o wydzierżawieniu w try-
bie bezprzetargowym części działek położonych
w Piasecznie przy ul. Puławskiej na rzecz: „Foto-
-Jack” Jacek Rzążewski, ACC Agnieszka Dymna,
Eurocash, WROTEX T.A.S.K. Wrotek.

Ostatnie podjęte na sesji uchwały dotyczyły
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części Głoskowa oraz statutu Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie.

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz
uchwały dostępne są na stronie internetowej
www.piaseczno.eu                                                     *

Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej 
w Piasecznie
SESJA 17 18 stycznia 2012 r.

Na początku każdej sesji Rady Miejskiej
burmistrz przedstawia radnym sprawoz-
danie z pracy pomiędzy sesjami Rady. Po-
niżej przedstawiamy zarys najważniejszych
spraw i problemów, którymi zajmowali się
burmistrz i kierownictwo urzędu.
Burmistrz zatwierdził przetargi na:
• Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Publicznych 
w Złotokłosie. Wykonawca: w części I i II firma
Przewóz Towarów i Osób Kania Tadeusz z Goł-
kowa, w części III i IV firma Przewóz Osób Bogu-
sław Wojciechowski z Głoskowa, za cenę ryczał-
tową 6,48 zł brutto za 1 km w każdej z części.
• Bieżące utrzymanie dróg lokalnych, gminnych
na terenie miasta i gminy Piaseczno. Wykonawca:
firma „Mabau Polska” Sp. z o.o. z Szymanowa.
• Zakup, dostawę i rozładunek workowanego węgla
Orzech I dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej z terenu miasta i gminy Piaseczno. Wyko-
nawca: firma MM Group Sp. z o.o. z Bydgoszczy za
cenę 725 zł brutto za 1 tonę dostarczonego węgla.
Burmistrz ogłosił przetargi na:
• Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół z te-
renu gminy Piaseczno.
• Odławianie, przygotowanie do adopcji oraz
utrzymywanie w schronisku bezdomnych zwie-
rząt pochodzących z terenu gminy Piaseczno.
• Realizację talonów wystawianych przez MGOPS na
zakup artykułów spożywczych i czystościowych pierw-
szej pomocy, wydawanych jako pomoc rzeczowa pod-
opiecznym OPS z terenu miasta i gminy Piaseczno.

• Świadczenie usług przewozowych osób na tra-
sach Piaseczno Baza – Julianów Pętla i Piaseczno
Baza – Grochowa.

W tym okresie burmistrz zajmował się bie-
żącymi sprawami, m.in. odbyły się następujące
spotkania i wydarzenia z udziałem burmistrza:
15 grudnia – udział w zebraniu Rady Społecznej
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego w Piasecznie;
16 grudnia – udział w prezentacji opracowania In-
stytutu Zarządzania w Edukacji VULCAN pn. „Reali-
zacja bonu organizacyjnego w gminie Piaseczno
oraz propozycje zmian parametrów standaryzacji”;
19 grudnia - spotkanie z Zarządem Kolei Mazo-
wieckich w sprawie zmian w rozkładzie jazdy po-
ciągów; udział w zebraniu Rady Nadzorczej spółki
PUK Sita Piaseczno;
21 grudnia – spotkanie z Zarządem Spółki PGNiG
Energia SA w sprawie wspólnych inwestycji z PCU
Piaseczno;
27 grudnia – omówienie zmian do projektu bu-
dżetu na 2012 r. zaproponowanych przez Komisję
Finansów i Inwestycji Rady Miejskiej;
30 grudnia – spotkanie z panią Joanną Kaliszczuk,
Dyrektor Żłobka Miejskiego, w sprawie wniosku Ko-
misji Finansów dotyczącego likwidacji tej placówki;
5 stycznia –uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Spor-
tu z udziałem rodziców zawodników KS Piaseczno.

Burmistrz przyjmuje interesantów 
w każdy poniedziałek po uprzednim 

umówieniu spotkania. Tel.: 22 701 75 88.       

Sprawozdanie z pracy burmistrza

14 grudnia 2011 - 18 stycznia 2012

– podinspektora do spraw funduszu 
alimentacyjnego

– podinspektora do spraw księgowości

Szczegółowe informacje o wymaganiach nie-
zbędnych i pożądanych, zakresie wykonywa-
nych zadań, obowiązków i odpowiedzialności
na stanowiskach pracy, warunkach pracy i wy-
maganych dokumentach znajdą Państwo 
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i
Gminy Piaseczno na stronie www.piaseczno.eu
w zakładce „praca w urzędzie”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopi-
skiem „Konkurs WSS – podinspektor do spraw
funduszu alimentacyjnego” lub „Konkurs WSS
– podinspektor do spraw księgowości” należy
składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, lub pocztą
na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, w terminie
do dnia 13 lutego 2012 r. (decyduje data
wpływu do Urzędu).

Szczegóły ogłoszenia znajdują się na gmin-
nej  stronie internetowej: www.piaseczno.eu

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza nabór na wolne stanowiska

pracy w Wydziale Świadczeń Społecznych:

rocznie, zapisane jest mniej niż
co setne dziecko. Abstrahując od
kosztów, to jak można w takiej
sytuacji przyjąć rzetelne i spra-
wiedliwe kryteria naboru?

A sport w naszej gminie? Na
forach internetowych domi-
nują krytyczne wypowiedzi
środowisk sportowych o pla-
nach i zamierzeniach gminy.

To zrozumiałe, fora z reguły
służą do wylewania żali i kry-
tyki, nie są jednak odzwiercie-
dleniem prawdziwej sytuacji.
Gmina Piaseczno przeznacza na
kulturę fizyczną poza szkołami
ponad 8 mln zł, z czego ponad 
2 mln zł bezpośrednio na kluby
sportowe. To rekordowa suma,
jeśli porównamy ją z budżetami
miast wielkości Piaseczna. Pro-
blem w tym, że do tej pory
środki przeznaczane na sport
nie były rzetelnie kontrolowane.
Od początku kadencji rozpoczę-
liśmy porządkowanie systemu
zarządzania sportem i jego fi-
nansowania z budżetu gminy.

Na czym konkretnie polega
to porządkowanie?

Powołaliśmy Radę Sportu –
w skład której wchodzą przed-
stawiciele różnych środowisk
sportowych – jako społeczne gre-
mium, z którym konsultujemy
nasze działania związane z finan-
sowaniem i rozwojem kultury fi-
zycznej na naszym terenie. Spo-
rządziliśmy analizę finansową
Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji pod kątem racjonalizacji
wydatków i optymalizacji wyko-
nywanych działań. Opracowali-
śmy też ekspertyzę prawną do-
tyczącą struktury organizacyjnej
sportu, form wsparcia finanso-
wego organizacji sportowych
oraz możliwości utworzenia
przez gminę spółki sportowej.

Jaki jest sens powoływania
spółki sportowej? Czy gdzieś
już takie spółki istnieją?

Takie spółki z powodzeniem
funkcjonują np. w Lublinie, Sie-
dlcach, Wieliczce czy Jarocinie,
gdzie byliśmy z wizytami, aby po-
znać ich specyfikę i możliwość za-
stosowania podobnego modelu 
w Piasecznie. Przymierzamy się
do powołania w Piasecznie spółki
inwestycyjnej, która będzie się
zajmowała rozwojem infrastruk-
tury sportowej oraz zarządza-
niem bazą sportową. Zajmie ona
miejsce obecnego GOSiR-u, insty-
tucji niewydolnej i niemobilnej.
Spółka z założenia ma być bar-
dziej ofensywna w poszukiwaniu
dodatkowych źródeł dochodu
oraz redukcji niepotrzebnych
kosztów, inaczej niż dzisiejsza jed-
nostka, która jedynie konsumuje
budżet gminy.

Pozostając przy tematach spo-
łecznych, nie można nie wspo-
mnieć o polityce mieszkanio-
wej gminy. Od kilku lat nie
został oddany do użytku żaden
nowy budynek komunalny. Czy
w tej dziedzinie gmina również
szuka oszczędności?

Przypomnę, że obowiązkiem
gminy jest zapewnić lokale oso-
bom ze szczególnego trybu najmu,
wyeksmitowanym, zajmującym
lokale wyłączone z użytkowania,
czy tym z wyrokiem eksmisji ze

wskazaniem do gminnego lokalu.
Takich rodzin- po weryfikacji listy
oczekujących jest ponad 300.

Właśnie do nowego bu-
dynku przy ul. Jerozolimskiej
wprowadza się 49 rodzin. 
W tym roku rozpoczynamy bu-
dowę kolejnego 40-mieszkanio-
wego budynku przy ul. Krótkiej,
a w przyszłym roku budowę
bliźniaczego budynku przy 
ul. Jerozolimskiej na 49 lokali
oraz dwóch 12-mieszkaniowych
budynków w Bąkówce. W per-
spektywie trzech najbliższych
lat wydamy na ten cel ponad 
20 mln zł, co jest zgodne 
z uchwalonym nowym progra-
mem gospodarki mieszkaniami
na lata 2011–2016.

Kto w pierwszej kolejności
będzie mógł skorzystać 
z tych mieszkań?

Celowo inwestujemy w bu-
dynki o podwyższonym stan-
dardzie. Czynsz za nowe miesz-
kania będzie ponad dwukrotnie
wyższy od starego budownic-
twa, dlatego przenosić się będą
do nich rodziny, które wywią-
zują się z płatności. Te rodziny 
z kolei zwalniać będą lokale 
o niższym standardzie, które słu-
żyć będą za lokale socjalne dla
najuboższych. Tym samym zy-
ski z wynajmu nowych lokali po-
krywać będą po części straty, ja-
kie generuje stare budownictwo.

Część starego budownictwa
szpeci dziś miasto, czy pla-
nowane są tam remonty?

Obecnie 5 budynków z 41
lokalami zakwalifikowanych
jest do wyłączenia z użytkowa-
nia. W pierwszej kolejności wła-
śnie stamtąd przekwaterowy-
wać będziemy mieszkańców.
Wtedy zdecydujemy o remon-
tach czy ewentualnej rozbiórce.
Stopniowo, w miarę przybywa-
nia nowych budynków komu-
nalnych, będziemy mogli zająć
się kamienicami w centrum
miasta. Jednym z pomysłów jest
ich renowacja w partnerstwie
publiczno-prywatnym i po
przebudowie wprowadzenie
tam usług i mieszkań pod wy-
najem komercyjny.

To elementy programu rewi-
talizacji centrum miasta.
Mamy dziś odnowiony rynek,
być może przy udziale kapi-
tału zewnętrznego wyre-
montowane zostaną nie-
które budynki komunalne,
jednak trudno będzie przy-
ciągnąć ludzi do centrum, je-
śli od dziesięciu lat nic nie
zrobiono w sprawie parku.

W końcu rozmawiamy kon-
kretnie ze starostwem, wkrótce
przedstawimy mieszkańcom
efekty naszych ustaleń. Obec-
nie trwa proces komunalizacji
części parku przez wojewodę.
Kiedy dobiegnie końca, zaplanu-
jemy strefę rekreacyjną w na-
szej części parku, zaś starosta
będzie realizował swoje plany 
w okolicy stadionu przy ul. Chy-
liczkowskiej. Rozmawiamy też
ze starostwem o dzierżawie czę-
ści ich terenu pod budowę
ogródka jordanowskiego dla
dzieci. Zaplanujemy na terenie
całego parku nowe alejki wraz 
z nową małą architekturą.

Podczas uchwalania tego-
rocznego budżetu najwięcej
emocji i kontrowersji wzbu-
dzała budowa skate parku 
w Piasecznie. Czy uważa Pan,
że taka inwestycja jest teraz
potrzebna?

Chcę przypomnieć, że histo-
ria tej inwestycji ma już pięć lat.
To w poprzedniej kadencji przy-
gotowany został projekt skate
parku oraz wydane zostało po-
zwolenie na jego budowę, które
wygasa w 2013 roku. Temat ten
został celowo wyolbrzymiony 
i słuchając niektórych wypowie-
dzi, można by odnieść wrażenie,
że oprócz skate parku gmina nie
realizuje nic innego. Tymczasem
przypominam, że na inwestycje
wydamy w tym roku ponad 
29 mln zł, dodatkowo ponad 
12 mln zł na remonty dróg i od-
wodnienia – nie mówiąc o milio-
nach przeznaczanych na wykupy
gruntów potrzebnych pod inwe-
stycje, choćby planowaną budowę
szkoły w centrum Piaseczna. 
1,9 mln zł przeznaczone na skate
park jest ułamkiem tej kwoty.

Co do samej idei budowy,
uważam, że takie bardzo atrak-
cyjne ogólnodostępne miejsce dla
młodzieży w naszym mieście jest
potrzebne. To ważne, aby obok
zadań podstawowych zapewnić
też szerszą ofertę dla mieszkań-
ców, aby polubili miejsce, w któ-
rym mieszkają i nie traktowali
Piaseczna wyłącznie jako sy-
pialni. Proszę nie zapominać, że
pod petycją o budowę skate parku
podpisało się 1300 osób.

Nie obawia się Pan odwró-
cenia tendencji i odpływu
ludzi z Piaseczna? Problemy
komunikacyjne z Warszawą
odstręczają chyba coraz
większą liczbę potencjal-
nych nowych mieszkańców.

Już zaobserwowaliśmy lek-
kie zastopowanie dynamiki
przyrostu liczby nowych miesz-
kańców. Stąd nasza determina-
cja w szukaniu oszczędności,
aby wybudować nowe obiekty
oświatowe, poprawić połącze-
nia komunikacyjne oraz uatrak-
cyjnić przestrzeń publiczną. Są
to główne czynniki, które decy-
dują o komforcie życia miesz-
kańców. Na dofinansowanie ko-
munikacji wydajemy ponad 
6 mln zł rocznie. To kilkakrotnie
więcej niż jeszcze pięć lat temu.
Autobusy do Warszawy odjeż-
dżają co kilka minut, stale roz-
wijamy sieć połączeń we-
wnętrznych. 

Problem zakorkowanych
ulic w godzinach szczytu doty-
czy wszystkich aglomeracji na
świecie. Jego częściowe rozwią-
zanie leży w uruchomieniu czę-
stych, szybkich połączeń kole-
jowych. Niestety, nawet gdyby-
śmy dziś wydawali 20 mln zł na
komunikację, to możliwości
technologiczne kolei nie po-
zwalają na nowoczesne połą-
czenie. Rozpoczynamy remont
dworca, który będzie kosztował
2 mln zł, przygotowujemy
nowe miejsca postojowe, wyra-
żamy gotowość większej party-
cypacji w kosztach, czekamy
jednak na moment, w którym
województwo i stolica zapropo-
nują nam nowe rozwiązanie ko-
munikacyjne.                                   *



Powołanie to jest konsekwencją
rewelacyjnej postawy Badow-
skiego w tym sezonie. Po dwóch
ogólnopolskich turniejach zaj-
muje on pierwsze miejsce 

w Polsce i jest na najlepszej dro-
dze do występu w lipcowych
Mistrzostwach Europy, które
odbędą się w austriackim
Schwechat. Marek trenuje już
sześć lat, jednak w tym sezonie
jego kariera nabrała sporego roz-
pędu i dzięki ciężkiej pracy
awansował do krajowej czo-
łówki. Wierzymy, że ambitny
zawodnik nie spocznie na lau-
rach i będzie godnie reprezen-
tował Piaseczno zarówno na
arenie krajowej, jak i na turnie-
jach międzynarodowych. 

Najbliższa okazja już za
cztery tygodnie, gdy wraz z re-
prezentacją Polski wybierze się
do Hodonina na Międzynaro-
dowe Mistrzostwa Czech.       *

Ostatnie wygrane z Rosą II Ra-
dom (78:77) i Unią Tarnów
(98:73) dowodzą, że biało-niebie-
scy zmierzają do fazy play-off.

Obecny sezon zdecydowa-
nie należy do podopiecznych
Teodora Mołłova. Dobrą grę pia-
seczyńskiej drużyny najlepiej

pokazuje stosunek zwycięstw
do porażek. Dotychczas aż pięt-
naście z szesnastu spotkań za-
kończyło się triumfem biało-
-niebieskich. Nasi koszykarze od
początku rozgrywek dominują
na parkiecie, nie pozwalając
przejąć inicjatywy przeciwni-

kom. Wynikiem determinacji 
i odpowiednio przygotowanej
strategii gry jest kilkupunktowa
przewaga KS PWiK Piaseczno 
w tabeli końcowej.

Sympatyków drużyny zapra-
szamy na najbliższe mecze oraz do
śledzenia bieżących informacji na
stronie: www.kspwikpiaseczno.pl.

Wspierają naszą 
koszykówkę

Dzięki wspaniałym osią-
gnięciom sportowym oraz spek-
takularnej grze KS PWiK Pia-

seczno pozyskał kolejnego spon-
sora. Do dotychczasowych part-
nerów – gminy Piaseczno oraz
Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Piasecznie – dołą-
czył Greenup Fitness Club.

Wszystkie firmy zaintereso-
wane wspieraniem piaseczyń-
skiej koszykówki zapraszamy do
współpracy.

Serdecznie zapraszamy
wszystkich miłośników ko-
szykówki do śledzenia wyni-
ków naszej drużyny.   

*

Jako mieszkańcy Piaseczna mają
Państwo możliwość oznakowa-
nia swojego pupila, co w przy-
padku jego zaginięcia umożliwi
mu szybki powrót do domu.
Chipowanie to zabieg bezbole-
sny, polegający na wszczepieniu
pod skórę zwierzęcia mikro-
chipu z numerem, który następ-
nie umieszcza się w kompute-
rowej bazie danych razem 
z danymi właściciela, dzięki
czemu każdy gabinet weteryna-
ryjny jest w stanie stwierdzić,
do kogo zwierzę należy.

Właściciele zwierząt nie
płacą za chipowanie, jego koszt
jest pokrywany w 100% z bu-
dżetu gminy, ale takie dofinan-
sowanie przysługuje tylko mie-
szkańcom gminy Piaseczno
i dotyczy wyłącznie zwierząt

stanowiących ich własność oraz
posiadających książeczkę zdro-
wia z aktualnymi szczepie-
niami. Właściciel zgłaszający się
do gabinetu będzie musiał wy-
pełnić odpowiedni wniosek 
i okazać dowód osobisty potwier-
dzający, że jest on zameldowany
na terenie gminy Piaseczno.

Bezpłatne chipowanie zwie-
rząt odbywa się w wyznaczo-
nych gabinetach weterynaryj-
nych i potrwa do zakończenia
akcji chipowania na koszt gminy.

Wykaz lecznic:
• Iwona Piechowska, Przychod-
nia Weterynaryjna, ul. Szkolna
24 lok. 4, 05-500 Piaseczno, tel.
22 716 44 16, 607 031 799;
• Patrycja Kurska, Lecznica We-
terynaryjna „Dobry Wet”, ul. Ma-
zowiecka 42, 05-502 Bobrowiec,
tel. 22 423 60 10, 501 785 255;
• Janusz Jakubowski, Przychod-
nia Weterynaryjna „Saba”, 05-
540 Zalesie Górne, ul. Księży-
cowa 11A, tel. 22 757 85 04;
• Katarzyna Zapaśnik, Gabinet We-
terynaryjny „Bema Vet”, ul. Gro-

chowskiego 1/52, 05-500 Piaseczno,
tel. 22 244 52 49, 604 405 953;
• Marek Nojek, Całodobowa
Lecznica Weterynaryjna, ul. Ki-
lińskiego 27, 05-500 Piaseczno,
tel. 506 388 619;
• Adam Grabowski, Gabinet We-
terynaryjny, ul. Pod Bateriami
27, 05-500 Piaseczno, tel. 22 756
73 27, 604 409 158;
• Jacek Stanisławski, Gabinet We-
terynaryjny, ul. Granitowa 18B,

05-500 Piaseczno, tel. 607 623 423;
• Jacek Lemański, Przychodnia
Weterynaryjna, ul. 3 Maja 46,
05-504 Złotokłos, tel. 22 726 97
79, 602 245 105;
• Maciej Wojtczak, Gabinet We-
terynaryjny, ul. Kościuszki 2, 05-
500 Piaseczno, tel. 22 756 99 15;
• Ireneusz Niemywski, Całodo-
bowa Lecznica Zwierząt, ul.
Działkowa 42A, 05-509 Józefo-
sław, tel. 22 716 93 67, 601 354 467.
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Zmiany planów zagospo-
darowania przestrzennego
Na najbliższej sesji radni zdecydują o przystąpieniu do zmian
miejscowego planu przestrzennego części Piaseczna (za-
twierdzonego uchwałą Nr 216/X/2011 z dnia 6 lipca 2011 r.
oraz uchwałą Nr 418/XVIII/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r.),
części Jesówki (zatwierdzonego uchwałą Nr 130/VII/2007 
z dnia 14 marca 2007 r.) oraz części wsi Baszkówka II
(uchwała Nr 764/XXVII/2008 z dnia 15 października 2008 r.).

Zdecydują także o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części
Baszkówki i części wsi Wólka Pracka.

Rada podejmie decyzję o uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno
dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Julianowską,
granicą administracyjną miasta Piaseczno i dalej ulicami:
Przesmyckiego, Żeglińskiego, Chyliczkowską, Armii Krajowej.

Rozpatrzona zostanie zmiana uchwały dotyczącej przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania terenu Pólko – osada (uchwała Nr 1122/XXXVIII/2009
z dnia 26 sierpnia 2009 r.).

Radni podejmą także decyzję dotyczącą zmiany treści
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zago-
spodarowania dla działek nr ewid. 59, 61 we wsi Kamionka
(uchwała Nr 213/X/2011 z dnia 6 lipca 2011 r.).

Pomoc dla cudzoziemców
Program Pomocy w Dobrowolnym Powrocie i Reintegracji
realizowany jest przez biuro Międzynarodowej Organizacji do
spraw Migracji (IOM) w Warszawie. Jest on skierowany do
cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie.

Pomoc udzielana cudzoziemcom przez IOM obejmuje:
doradztwo, w tym szczegółowe informacje o sytuacji 
w kraju pochodzenia, w przypadku braku ważnego pasz-
portu – pomoc w uzyskaniu dokumentu podróży, organi-
zację i pokrycie kosztu podróży powrotnej do miejsca do-
celowego w kraju pochodzenia, pomoc finansową na
ponowne zagospodarowanie się po powrocie.

Z programu mogą skorzystać również osoby, które
wymagają szczególnej opieki, np. kobiety w ciąży, mało-
letni bez opieki, osoby chore bądź niepełnosprawne. 

Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji 
ul. Mariensztat 8, Warszawa 00-30, tel.: 22 538 91 86, 22
538 91 69, 22 538 92 12.

Informacje udzielane są w języku polskim, rosyjskim 
i angielskim, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00.

Program współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Powrotów Imigrantów.

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 stycz-
nia 2012 r. Pan Robert Grudziąż, pełnomocnik inwestora – AU-
CHAN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej
46, przedłożył raport oddziaływania na środowisko dla przed-
sięwzięcia polegającego na budowie, rozbudowie, przebu-
dowie i modernizacji centrum handlowego, parkingów i ga-
raży podziemnych i naziemnych, budowie stacji paliw, budowie
stacji obsługi pojazdów, budowie myjni samochodowej wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Puławskiej w Piasecznie. 

Wobec powyższego przystąpiono do przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 106 par. 2 k.p.a., w związku z art. 77 ust.
1 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, wystąpiono do Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o uzgod-
nienie warunków wydania decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowa-
nych, że w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego
obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Ko-
ściuszki 5 w Piasecznie, pokój 84 lub 85, oraz składać uwagi
i wnioski w powyższej sprawie w kancelarii Urzędu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wyda-
niem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia. Organem właściwym do rozpatrze-
nia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Jolanta Łączyńska

Naczelnik Wydziału OchronyŚrodowiska i Gospodarki Rolnej

OBWIESZCZENIE

OŚR.6220.7.16.2011.MS
ocena oddziaływania na środowisko

Akcja bezpłatnego chipowania zwierząt
Od lutego 2012 r. 
rozpoczęła się
akcja bezpłat-
nego znakowania
zwierząt

Biało-niebiescy sięgną po zwycięstwo?
KS PWiK Piaseczno nadal utrzy-
muje mocną pozycję lidera w gru-
pie C, walcząc o zapowiadany
awans do pierwszej ligi

Z Piaseczna do reprezentacji
14-letni Marek
Badowski, repre-
zentant UKS Re-
turn Piaseczno
w tenisie stoło-
wym, został po-
wołany do kadry
narodowej 
juniorów



W marcu w Piasecznie już po raz
siedemnasty konkurować będą
między sobą zespoły i soliści z
całej Polski. Przesłuchania kon-
kursowe rozpoczną się 3 marca
o godz. 11.00 w Centrum Kul-
tury w Piasecznie. Zwycięzca
PZPR-u otrzyma nominację do
Studenckiego Festiwalu Piosenki
w Krakowie.

Koncert 
literacko-satyryczny

Dzień wcześniej, w piąt-
kowy, zimowy wieczór o godz.
20.00, Ośrodek Kultury rozbrzmi
kultowymi piosenkami i tek-
stami najwybitniejszych świato-
wych i polskich bardów, okraszo-
nymi często zabawną, zaska-
kującą, satyryczną narracją. Po-
etycko-kabaretowy koncert na-
wiązuje do tradycyjnych pol-
skich biesiad poetyckich, w któ-
rych w lekkiej, humorystycznej
formie artyści odnoszą się do naj-
bardziej żywotnych problemów
współczesności. W koncercie
usłyszymy wiele bardzo znanych
piosenek, przebojów tego ga-
tunku, często w oryginalnym,
autorskim wykonaniu. Popis
swoich umiejętności da m.in.
Krzysztof Daukszewicz. Jego pio-
senki to przeboje kabaretowe,
znane i cytowane jak hasła. Przed
laty pisał listy do „Jaśnie wiel-
możnego pana Hrabiego”, infor-
mując w kabaretowej formie 
o zmianach w naszym kraju.

Dziś rozśmiesza do łez współcze-
sną satyrą na nasze rodzime ab-
surdy, a przede wszystkim na
polską politykę. Wydał wiele płyt
i książek, a oglądać go można
m.in. w „Szkle kontaktowym”.

Tego wieczoru wystąpi rów-
nież Bogusław Nowicki – autor
terminu „Piosenki z tekstem” 
i twórca własnych, bardzo oso-
bistych ballad, które wydał na
trzech płytach: „Ballady”, „Oce-
any” i „Optymizmu gram”. Jego
niezwykle komunikatywne pio-
senki mówią o człowieku, jego
marzeniach i tęsknotach. Liryka
miesza się z autoironią i humo-
rem, wzruszenie z rozbawie-
niem. Napisał on wiele przebo-
jów w tym gatunku – „Gawę-
dziarze”, „Uśmiechnięte dziew-
czyny”, „Poszukiwania” do dziś
śpiewane są przez wędrownych
gitarzystów.

Na deskach Centrum Kul-
tury zaprezentuje się też Jarosław
Wasik – absolwent Wydziału Wo-
kalnego Studium Wokalno-Bale-
towego w Gliwicach. Jest laure-
atem Festiwalu Opole ’94, Stu-
denckiego Festiwalu Piosenki 
w Krakowie, Zamkowych Spo-
tkań „Śpiewajmy Poezję” w Olsz-
tynie i wielu innych. Jego autorski
utwór „Nastroje” przez wiele ty-
godni gościł w pierwszej dzie-
siątce radiowo-telewizyjnego ple-
biscytu „Muzyczna Jedynka”.
Nagrał dwie autorskie płyty: „Na-
stroje” i „Zielony z niebieskim”.

Kto zdobędzie 
nominację?

W 2006 r. Piaseczyński Zlot
Piosenki Różnej został wpisany
na listę przeglądów kwalifikują-
cych do Studenckiego Festiwalu
Piosenki w Krakowie. Jako
pierwszy na tej imprezie repre-
zentował nas Marcin Skrzyp-
czak z Pomorza. W zeszłym
roku nominację uzyskał Tomasz
Krzymiński. Artyści przyby-
wają do Piaseczna z różnych
stron kraju, zmotywowani
możliwością wygrania kwalifi-
kacji na krakowski SFP.

Korzenie PZPR-u
Muzycznie PZPR jest bardzo

zróżnicowany. Każdy może zna-
leźć tu coś dla siebie. Korzenie
Zlotu tkwią w zespole Parasol
Poetica, w którego skład wcho-
dzili: Urszula Szymańska, Paweł
Górski, Kasia i Piotr Biernadscy.
W tym środowisku narodziła się
idea Świeczowisk z Parasolem –
wspólnego śpiewania w trakcie
wieczornych spotkań przy świe-
cach i gitarze. We wrześniu 2011
r. minęło 17 lat od pierwszego
Świeczowiska, a odbywająca się
raz w miesiącu impreza cieszy
się niesłabnącą popularnością.

Do tej pory w Zlocie wzięło
udział ponad 400 wykonawców
z całej Polski; wielu z nich zro-
biło prawdziwe kariery na sce-
nie piosenki literackiej. W jury
zasiadali między innymi: Elż-
bieta Adamiak, Stanisław Szczy-
ciński, Andrzej Poniedzielski,
Kasia Stankiewicz, Mariusz Lu-
bomski, Robert Kasprzycki, An-
drzej Ozga.

Koncert laureatów
Tegoroczny finał PZPR-u za-

powiada się bardzo ciekawie. 

W sobotni wieczór 3 marca, 
o godz. 19.30, w ramach kon-
certu „W Stronę Krainy Łagod-
ności” wystąpi Jerzy Filar – pol-
ski kompozytor i wykonawca
piosenek z nurtu piosenki po-
etyckiej, także autor tekstów 
i animator kultury. Jego piosenki
można usłyszeć w wykonaniu
takich artystów jak Grażyna Ło-
baszewska, Janusz Rewiński czy
Dorota Stalińska. Na deskach
Centrum Kultury zaprezentuje
się również Waldemar Śmiał-
kowski – poeta, pieśniarz, kom-
pozytor, autor tekstów, laureat
i gość większości festiwali i prze-
glądów piosenki poetyckiej 
w Polsce. Od wielu lat związany
jest z audycją Janusza Debles-
sema „Gitarą i piórem” w radio-
wej „Trójce”. Bywał częstym go-
ściem krakowskiej Piwnicy pod
Baranami. Od wielu lat gra sa-
modzielne recitale. Przed piase-
czyńską publicznością wystąpi
też Egon Alter, czyli bard Prze-
mysław Kmietjan, który przebo-
jem zaczął zdobywać scenę pio-
senki studenckiej. W ubiegłym
roku Egon Alter wyśpiewał sobie
nagrodę Grand Prix imienia Jo-
nasza Kofty podczas XXIX Mię-
dzynarodowego Festiwalu Bar-
dów OPPA. „Kiedy zabieram się
za tekst, to tak naprawdę widzę
ludzi, którzy go słuchają. Chcę,
żeby była radość w tych piosen-
kach, bo o to w muzyce chodzi,
by cieszyła i zachwycała” – pod-
kreśla Egon Alter. Czekamy też
na występ zeszłorocznego lau-
reata PZPR-u Piotra Dąbrówki –
muzyka, kompozytora, autora
tekstów i interpretatora poezji.
Artysta ten sam pisze teksty, ale
też sięga po utwory poetów, ta-
kich jak Bolesław Leśmian, Sta-
nisław Grochowiak, Tadeusz No-

wak. Środowisko lokalne repre-
zentować będzie na scenie Cen-
trum Kultury Stanisław Szczy-
ciński – pianista i kompozytor,
współzałożyciel zespołu Mikro-
klimat oraz członek zespołu Bor-
nus Consort. Swoją profesjo-
nalną działalność estradową
zaczął od bluesowej grupy Gra-
mine, grał w zespole Zdzisławy
Sośnickiej, oraz w grupie VOX.

Bierze udział w nagraniach pro-
gramów telewizyjnych, takich
jak „Szansa na sukces”, „Od
przedszkola do Opola” i „Śpiewa-
jące fortepiany”. Coraz więcej
uwagi poświęca kompozycji, pi-
sząc i nagrywając muzykę ilu-
stracyjną dla telewizji, tworząc
muzykę do filmów (m.in. do
filmu o warszawskim getcie). 
W ostatnim czasie stworzył
płytę zatytułowaną „Nostalgic
Piano” z własnymi kompozy-
cjami na fortepian solo. Stanisła-
wowi Szczycińskiemu towarzy-
szyć będą Maciej Szczyciński 
i Michał Bryndal. Ten pierwszy

jest kontrabasistą i gitarzystą ba-
sowym. Ukończył Akademię
Muzyczną w Katowicach na
Wydziale Muzyki Rozrywkowej.
Na stałe gra w zespołach: Mikro-
klimat, Etopiryna i Des Moines.
Współpracuje z Hadrianem Ta-
bęckim, Kabaretem Moralnego
Niepokoju oraz Ryszardem Ryn-
kowskim. Michał Bryndal nato-
miast to perkusista, jeden z za-
łożycieli zespołu SOFA, z którym
podczas Open’er Festival 2005 
w Gdyni supportował Snoop
Dogga i Lauryn Hill, po czym od-
szedł z zespołu, chcąc kontynu-
ować swoją edukację muzyczną
w katowickiej Akademii Mu-
zycznej. Współpracował między
innymi z zespołem Gribojedow
oraz z czołowymi polskimi twór-
cami hiphopowymi, takimi jak
O.S.T.R. czy Vienio i Pele (przy
albumie „Autentyk 3”). Obecnie
studiuje w Instytucie Jazzu na
Akademii Muzycznej w Katowi-
cach. Poza tym współpracuje 
z wokalistką Marią Namysłow-
ską w zespole Mary Go Round,
ze skrzypkiem, kompozytorem,
aranżerem Adamem Bałdychem
w zespole Storyboard oraz
współtworzy zespół jazzowy
Staff, w którym towarzyszą mu
Bartek Staszkiewicz, Tomasz
Markanicz i Mariusz Nejman.
Zespół koncertował na Skok Jazz
Sopot Festival, którego gwiazdą
był Branford Marsalis. W ramach
festiwalu miast partnerskich
występowali także za granicą w
Lejdzie w Holandii. Zdobyli
pierwsze miejsce na VIII Ogól-
nopolskim Przeglądzie Młodych
Zespołów Jazzowych i Blueso-
wych w Gdyni. Na tym samym
przeglądzie Michał otrzymał do-
datkową nagrodę dla najlep-
szego instrumentalisty. *

W krainie łagodności

Podczas tegorocznego PZPR-u wystąpią m.in. Krzysztof Daukszewicz, Waldemar Śmiałkowski i Michał Bryndal

XVII Piaseczyński Zlot Piosenki Różnej 
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W ramach XVII Piaseczyńskiego
Zlotu Piosenki Różnej w roli gwiazd
wystąpią Krzysztof Daukszewicz,
Bogusław Nowicki, Jarosław Wasik
oraz Marek Stefankiewicz

Wstęp na Biesiadę
Bardów kosztuje 
25 zł, na koncert 
„W Stronę Krainy
Łagodności” 15 zł. 

Można również
nabyć karnet na
dwa dni w cenie 

30 zł w kasach 
Centrum Kultury. 

Bilety:
15, 25 lub

30 zł.
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Gminny Punkt Konsultacyjny

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

Gminny Punkt Konsultacyjny oferuje bezpłatnie:
– informacje o możliwościach profesjonalnej terapii od-
wykowej,
– 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 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

W ostatnich latach gmina Piaseczno przeznaczyła znaczące środki
finansowe na budowę sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowę dwóch
oczyszczalni ścieków. Realizacja tych inwestycji umożliwia przy-
łączenie ponad 4500 nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, z czego
do chwili obecnej skorzystało około 3000 właścicieli nieruchomości
(czyli około 67%).

Zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. DzU z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) wła-
ściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia posesji do ist-
niejącej kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym wobec właścicieli, którzy nie wy-
wiązali się z obowiązku, zostaną wszczęte postępowania admini-
stracyjne. Postępowanie takie skutkuje wydaniem decyzji naka-
zującej wykonanie przyłącza. Niewykonanie obowiązku zawartego
w decyzji skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego 
i wiąże się z nałożeniem grzywny.

W celu podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej na-
leży zgłosić się do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Piasecznie, ul. Żeromskiego 39, tel. 22 750 23 20 lub 22 701 54 01.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zlecenia wykona-
nia przyłączenia budynku do kanalizacji Przedsiębiorstwu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Piasecznie istnieje możliwość rozłożenia płat-
ności z tego tytułu na dogodne raty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta 
i Gminy Piaseczno, Wydział Gospodarki Odpadami, pok. 63, 
tel. 22 701 76 63.

Obowiązek przyłączenia
posesji do sieci kanalizacyjnej Zmiany w gminnej

gospodarce odpadami
Zgodnie z art. 6c pkt 1 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach  (DzU z 2005 r., Nr 236,
poz. 2008 ze zm.) Gmina ma obo-
wiązek zorganizować i przejąć od
mieszkańców strumień odpadów.

Dnia 8 lipca 2011 r. zarządze-
niem Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno Nr ADK.0050.29.2011
został powołany Wydział Gospo-
darki Odpadami. Od momentu
powołania Wydział zajmuje się
planowaniem działań gminy, ko-
niecznych do prawidłowego
wdrożenia nowego systemu Go-
spodarki  odpadami na terenie
Gminy Piaseczno. 

Harmonogram 
na lata 2012-2013:

Styczeń 2012 r. – działać zaczął
rejestr działalności regulowanej,
gmina od tego dnia nie wydaje ze-
zwoleń na odbieranie odpadów
komunalnych  od właścicieli nie-
ruchomości.  Zostaną podjęte
prace nad utworzeniem bazy za-
wierającej m.in. ilość mieszkań-
ców zamieszkujących gminę. 
W tym celu zostanie wdrożony
nowy program komputerowy
niezbędny do obsługi systemu. 

Lipiec 2012 r. - planowane
jest uchwalenie przez sejmik
województwa aktualizacji woje-
wódzkiego planu gospodarki od-
padami oraz podjęcie  uchwały,
w której określone zostaną re-
giony oraz regionalne instalacje
do zagospodarowania odpadów.
Po uchwaleniu aktualizacji
planu, Rada Gminy uchwali
nowy regulamin utrzymania
czystości i porządku w gminie, 
a urząd przeprowadzi szczegó-
łowe wyliczenia dotyczące funk-
cjonowania systemu. 

Od stycznia 2013 r. - zaczną
obowiązywać nowe regulaminy
utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy. Do
tego czasu gminy są zobowią-
zane podjąć uchwały w sprawie
stawek opłat, szczegółowych za-
sad ich ponoszenia, wzoru de-
klaracji i terminu złożenia
pierwszych z nich.

Na początku 2013 r. ruszy
kampania edukacyjno-informa-
cyjna, mająca na celu zapoznanie
właścicieli nieruchomości z obo-
wiązkami wynikającymi z podję-
tych przez Radę Miejską uchwał.

Od 1 lipca 2013 r. - nowy sy-
stem zacznie funkcjonować 
i uchwały Rady Miejskiej wejdą
w życie. Gmina zacznie pobie-
rać opłaty od właścicieli nieru-
chomości i w zamian zapewni
świadczenie  usług w zakresie
odbierania odpadów. Do tego
czasu muszą zostać rozstrzy-
gnięte przetargi na odbieranie
odpadów od właścicieli nieru-

chomości i  muszą być podpi-
sane umowy między gminą, 
a przedsiębiorcami.

Przetargi na odbiór 
odpadów

Przeprowadzenie przetargu
jest konieczne i wymagane
przez ustawę.

Zgodnie z zapisami art. 6d
pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminach gmina licząca ponad
10.000 mieszkańców może pod-
jąć uchwałę o podziale obszaru
gminy na sektory;  w tym przy-
padku są organizowane prze-
targi dla każdego z sektorów.

Ze wstępnej analizy wynika,
że z jednej strony podział gminy
na sektory jest wskazany 
z punktu widzenia konkurencyj-
ności, natomiast z drugiej strony
jeden podmiot obsługujący cały
teren gminy daje możliwość
większej kontroli oraz łatwość
obsługi rozliczeń. Ostateczna de-
cyzja o podziale gminy na sek-
tory zostanie podjęta w pierw-
szym półroczu 2012 r.

Odbiorem odpadów od
mieszkańców zajmować się bę-
dzie firma (bądź firmy - w przy-
padku podziału na sektory) wy-
łoniona w wyniku przetargu. 

Opłaty 
Stawki opłat zostaną usta-

lone w drugiej połowie 2012 r.
po  aktualizacji wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami.
Wtedy będzie wiadomo, do ja-
kiego regionu gospodarki odpa-
dami została przydzielona
gmina Piaseczno i będzie
można oszacować koszt do-
wozu odpadów do regionalnej
instalacji utylizacji. Do ustalenia
stawek opłat konieczne jest
utworzenie bazy, która będzie
zawierać liczbę mieszkańców

zamieszkujących teren miasta i
gminy Piaseczno.

Opłata za gospodarowanie
odpadami może być liczona zgod-
nie z art. 6j pkt 1 ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminach na podstawie liczby
mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość, ilości zużytej
wody z danej nieruchomości, po-
wierzchni lokalu mie- szkalnego.

Ze wstępnej analizy wy-
nika, że najbardziej sprawiedli-
wym i dogodnym dla miesz-
kańca jest naliczanie opłaty od
liczby osób zamieszkujących
nieruchomość. 

Planowane jest promowanie
segregacji odpadów poprzez zasto-
sowanie mniejszych stawek opłat
dla odpadów segregowanych niż
dla odpadów zmieszanych.

Dzikie wysypiska
Aktualnie dzikie wysypiska  na

terenie miasta i gminy Piaseczno
są usuwane w ramach prac inter-
wencyjnych przez pracowników
Wydziału Utrzymania Terenów
Publicznych urzędu oraz Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych Sita
PUK Piaseczno Sp. z o.o. Koszty li-
kwidacji dzikich wysypisk oraz uty-
lizacja tych odpadów w roku 2011
wyniosły łącznie 76.713,80 zł.

Z tych informacji wynika,
że w ciągu najbliższych dwóch
lat czekają nas zasadnicze
zmiany w zakresie odbioru 
i utylizacji odpadów. Stan za-
śmiecenia lasów i naszych miej-
scowości osiągnął już stan alar-
mowy, dlatego zaplanowane
działania muszą być wykonane
zgodnie z terminami założo-
nymi w harmonogramie.

Do czasu wejścia w życie no-
wego systemu, czyli do dnia 
1 lipca 2013 r., właściciele nieru-
chomości mają obowiązek po-
zbywania się odpadów komu-

nalnych na dotychczasowych
zasadach, czyli przekazywania
odpadów, na podstawie umowy,
podmiotom posiadającym sto-
sowne zezwolenie lub wpisa-
nym do rejestru działalności re-
gulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości.

Dodatkowo gmina umożli-
wia swoim mieszkańcom odda-
nie następujących odpadów:
1. Przeterminowane leki należy
przekazywać do specjalistycz-
nych pojemników znajdujących
się w aptekach.
2. Zużyte baterie należy przeka-
zywać do specjalistycznych po-
jemników znajdujących się 
w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno, Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Cen-
trum Kultury lub szkół.
3. Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny należy przekazy-
wać do unieszkodliwienia firmie,
zgodnie z zamieszczonym na
stronie internetowej harmono-
gramem odbioru zużytego
sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego, oraz w siedzibie Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych
SITA Piaseczno Sp. z o.o. przy 
ul. Technicznej 6 w Piasecznie.
4. Odbiór i utylizacja azbestu –
należy złożyć wniosek zamiesz-
czony na stronie internetowej lub
dostępny w kancelarii Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno.
5. Zużyte strzykawki i inne odpady
medyczne należy zbierać w spe-
cjalnych workach lub pojemni-
kach, a następnie zgłosić do Urzędu
Miasta i Gminy pod nr tel. 22 701 76
64 – odpady te zostaną odebrane
przez specjalistyczną firmę.

Więcej informacji na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno www.pia-
seczno.eu w dziale „gospodarka
odpadami”.                                       *

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY
ŁAWNIKÓW 

W GMINIE PIASECZNO
Informuję, iż zgodnie z pismem z dnia 24 stycznia 2012 -

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócił się z wnioskiem
o dokonanie uzupełniających wyborów ławników do:
- Sądu Okręgowego w Warszawie – 1 osoba
- Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Sądu Pracy i Ubez-
pieczeń Społecznych – 1 osoba.

Właściwe dokumenty – zgłoszenia należy składać w za-
mkniętych kopertach w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno, ul. Kościuszki 5 z dopiskiem „wybory ławników” w ter-
minie do dnia 24.02.2012.

Dokumenty, które wpłyną do kancelarii po tym terminie
nie będą rozpatrywane.

Akty prawne:
- Ustawa z dnia 27 lipca 2011 – Prawo o ustroju sądów po-

wszechnych ( art. 158 i następne )
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca

2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami zło-
żonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników
oraz wzoru karty zgłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Andrzej Swat

OGŁOSZENIE nabór ławników Punkt selektywnej zbiórki odpadów w szwedzkim Upplands Vasby - partnerskiej gminie
Piaseczna foto Łukasz Wyleziński/Urząd Miasta



Wystawa prac wykonanych w technice
koronki klockowej, należącej do najcie-
kawszych i najtrudniejszych technik rę-
kodzieła artystycznego, potrwa do 26 lu-
tego. Autorka, Helena Molska, już w
młodości interesowała się tkaniną arty-
styczną. Wówczas powstały jej pierwsze
prace. W 1993 roku związała się z grupą
plastyczną „Communio Graphis” w Gó-
rze Kalwarii, gdzie po raz pierwszy wy-
stawiła swoje prace. Dziś w swoim do-
robku posiada 44 wystawy zbiorowe
oraz 3 indywidualne. Na wystawach tych
prezentowane były wszystkie rodzaje jej
prac – malarstwo sztalugowe, makramy,
gobeliny, koronki szydełkowe, frywolit-
kowe i klockowe. Helena Molska od wielu
lat prowadzi także naukę tkactwa, ma-
kramy i koronki dla dzieci i młodzieży.
Swoją wiedzę przekazała już ponad stu
wychowankom.

Koronka klockowa wykonywana jest
przez splatanie ze sobą nici lnianych lub
bawełnianych nawiniętych na specjalne
szpulki zwane klockami. Wzór koronki

klockowej, narysowany na kalce tech-
nicznej i usztywniony od spodu tekturą,
jest przypięty szpilkami do wałka wy-
pchanego trocinami. Istnieje wiele od-
mian koronek klockowych charaktery-
stycznych dla różnych regionów świata.
W zależności od rodzaju koronki do jej
zrobienia używa się od kilku do ponad
stu par klocków.                                     *
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przetargiOGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie
ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (DzU z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.), Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie
nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(DzU z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 ze zm.)
1. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na
sprzedaż: nieruchomości gruntowej zabudowanej,
stanowiącej działki ozn.: nr ewid. 2/171 o pow. 18 mkw. 
i nr ewid. 2/176 o pow. 3 mkw., obręb 4, położonej przy
ul. Energetycznej w Piasecznie, uregulowanej w księ-
dze wieczystej nr KW WA5M/00293568/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 36.900,00 zł
brutto. Wysokość wadium: 2.000,00 zł. Ww. działki, jako jedna
całość budowlana, zabudowane są budynkiem garażowym
usytuowanym narożnie (od strony ul. Energetycznej) 
w kompleksie 12 garaży w segmencie „A” – garaż nr 12.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 16 marca
2012 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
2. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na
sprzedaż: nieruchomości gruntowej zabudowanej,
stanowiącej działki ozn.: nr ewid. 2/170 o pow. 17 mkw.
i nr ewid. 2/175 o pow. 4 mkw., obręb 4, położonej przy
ul. Energetycznej w Piasecznie, uregulowanej w księ-
dze wieczystej nr KW WA5M/00293568/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 36.900,00
zł brutto. Wysokość wadium: 2.000,00 zł. Ww. działki,
jako jedna całość budowlana, zabudowane są budyn-
kiem garażowym usytuowanym w kompleksie 12 garaży
w segmencie „A” – garaż nr 11.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 16 marca
2012 r. o godz. 10.15 w sali konferencyjnej budynku Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
3. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na
sprzedaż: nieruchomości gruntowej zabudowanej,
stanowiącej działki ozn.: nr ewid. 2/169 o pow. 15 mkw.
i nr ewid. 2/174 o pow. 6 mkw., obręb 4, położonej przy
ul. Energetycznej w Piasecznie, uregulowanej w księ-
dze wieczystej nr KW WA5M/00293568/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 36.900,00
zł brutto. Wysokość wadium: 2.000,00 zł. Ww. działki,
jako jedna całość budowlana, zabudowane są budyn-
kiem garażowym usytuowanym w kompleksie 12 garaży
w segmencie „A” – garaż nr 10.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 16 marca
2012 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej budynku Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
4. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na
sprzedaż: nieruchomości gruntowej zabudowanej,
stanowiącej działki ozn.: nr ewid. 2/168 o pow. 14 mkw.
i nr ewid. 2/173 o pow. 7 mkw., obręb 4, położonej przy
ul. Energetycznej w Piasecznie, uregulowanej w księ-
dze wieczystej nr KW WA5M/00293568/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 36.900,00
zł brutto. Wysokość wadium: 2.000,00 zł. Ww. działki,
jako jedna całość budowlana, zabudowane są budyn-
kiem garażowym usytuowanym w kompleksie 12 garaży
w segmencie „A” – garaż nr 9.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 16 marca
2012 r. o godz. 10.45 w sali konferencyjnej budynku
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
5. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na
sprzedaż: nieruchomości gruntowej zabudowanej,
stanowiącej działki ozn.: nr ewid. 2/167 o pow. 12 mkw.

i nr ewid. 2/172 o pow. 8 mkw., obręb 4, położonej przy
ul. Energetycznej w Piasecznie, uregulowanej w księ-
dze wieczystej nr KW WA5M/00293568/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 36.900,00
zł brutto. Wysokość wadium: 2.000,00 zł. Ww. działki, jako
jedna całość budowlana, zabudowane są budynkiem ga-
rażowym usytuowanym w kompleksie 12 garaży w seg-
mencie „A” – garaż nr 8.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 16 marca
2012 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Kompleks garaży usytuowany jest prostopadle do
osi ulicy z bezpośrednim dojazdem od strony ul. Ener-
getycznej w Piasecznie, łączącej się z ul. Puławską –
główną arterią komunikacyjną pomiędzy Warszawą 
i Piasecznem, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej, budynku Urzędu Skarbo-
wego (w budowie) oraz centrum handlowego.

W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego części miasta Piaseczna przedmiotowe
nieruchomości, zgodnie z uchwałą Nr 1340/XLIV/2010
Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 24 lutego 2010 r., znaj-
dują się w obszarze urbanistycznym przeznaczonym
pod tereny usług publicznych, nieuciążliwych, tereny
zabudowy wielorodzinnej, tereny sportowe, rekre-
acyjne, parkingi, drogi wewnętrzne itp. (oznaczone na
rysunku planu symbolami 2UP i 1MW – 6MW).

Pisemne oferty można składać w kancelarii Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 12 marca
2012 r. (włącznie) – w zamkniętych kopertach.

Oferty (w zamkniętych kopertach) składane przez
zainteresowanych winny zawierać:
1. Imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy, adres siedziby
firmy.
2. Datę sporządzenia oferty.
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty (aby oferta była
ważna – zaoferowana cena, jako jeden z warunków
przetargu, winna być wyższa od wywoławczej).
5.  Dowód wpłacenia wadium (oryginał) dołączony do oferty.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpła-
cenie wadium na konto gminy Piaseczno w Banku PBH
SA, nr 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094 do dnia 12 marca
2012 r. (włącznie). Za datę wpływu przyjmuje się datę
wpływu środków pieniężnych na konto.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg
wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Cenę nabycia nieruchomości należy wpłacić najpóźniej 
w dniu podpisania umowy notarialnej sprzedaży. Wadium
zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu prze-
targu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia
odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub za-
kończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy
sprzedaży.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z ważnych powodów. Burmistrzowi przysługuje prawo
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych wa-
runkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki
Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok.
70, 69, w godz. 8.00–16.00, tel. 22 701 75 23, 22 701 75 25.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

inż. Zdzisław Lis

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (DzU Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 5 stycznia 2012 r. Biuro Opra-
cowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, działające w imieniu inwe-
stora – Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, przedłożyło raport oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 722 relacji Piaseczno –
Grójec na odcinku od km 8+305 do km 11+066,86 w miejscowości Bogatki na terenie gminy Piaseczno, powiat
piaseczyński, województwa mazowieckiego. Raport został uzupełniony w dniu 30 stycznia 2012 r. Wobec powyż-
szego przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 106 par. 2 k.p.a., w związku z art. 77 ust. 1 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, wystąpiono do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o uzgodnienie
warunków wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego
obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy 
ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, pokój 84 lub 85, oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w kancelarii Urzędu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno 

mgr Jolanta Łączyńska - Naczelnik Wydziału OchronyŚrodowiska i Gospodarki Rolnej

OGŁOSZENIE
OŚR.MS-7624-1/18/11

ocena oddziaływania na środowisko

Prace Heleny Molskiej można
oglądać do 26 lutego 

Koronka dla każdego
Muzeum Regionalne 
w Piasecznie zaprasza
na wystawę wykona-
nych z koronki prac 
Heleny Molskiej

Pod patronatem honorowym burmistrza
Piaseczna odbędzie się Finał Mazowieckich
Mistrzostw Modeli RC On-road i Off-road.

Po czterech eliminacjach przyszedł
czas na wyłonienie Mistrza Mazowsza, któ-
rego poznamy 25–26 lutego w Gminnym
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piasecznie.

Hala sportowa zamieni się w ogromny
tor dla kierowców samochodów z napędem
elektrycznym w skali 1:10. W sobotę będą
królowały samochody On-road w klasach:
E-10 Modified, E-12, E-10 Formuła, E-10 TC

ProStock, E-10 TC Hobby. W drugi dzień fi-
nałowy efektowne wyścigi Off-road, w któ-
rych wystartują najlepsi w klasach: E-10
Buggy 2WD Junior, E-10 Buggy 2WD, E-10
Buggy 4WD Junior, E-10 Buggy 4WD, E-10
Buggy 4WD Spec*, E-10 Buggy 2WD Spec*.
W finale wystartuje prawie setka modeli.

Na zawody zapraszają gmina Pia-
seczno i organizator – Ogólnopolskie Sto-
warzyszenie Modelarzy. Wstęp wolny.

Więcej informacji na stronie inter-
netowej www.osm-rc.pl                            *

Finał Mistrzostw Modeli RC

Wszystkich miłośników samochodów sterowa-
nych radiem serdecznie zapraszamy na wielkie
wydarzenie sportowe w ostatni weekend lutego



Kabaret DNO powstał w roku
1996. Na ogólnopolską scenę ka-
baretową wdarł się w roku 1999,
zdobywając na krakowskiej
Pace II nagrodę, a rok i dwa lata
później – pierwsze miejsce.

Przez długi okres zespół brał
udział w większości festiwali 
i przeglądów w kraju (Ryjek, Mu-
latka, Lidzbark, PaKA, OSPA, Zie-
lona Góra), gdzie oprócz uznania
jury zdobywał, najbardziej
cenne, nagrody publiczności.

Wizytówką Kabaretu DNO
od zawsze były oryginalne po-
mysły i wyszukane rekwizyty.
Do jego najbardziej znanych ske-
czy należą: przeróbka znanych
przebojów dyskotek - Wolny
Stala, Żwirek i Muchomorek,

śpiewający ufok w formalinie,
piosenka „Niedziela”, muzyczna
parodia „South Park”, czy zbie-
rająca żniwo na drodze śmierć
odjeżdżająca do piekła na hulaj-
nodze.

Kabaret obecnie występuje
w składzie trzyosobowym. Two-
rzą go: Wojciech Stala, Adam
Mrozowicz i Jarosław Cyba. Za

warstwę dźwiękową i oświetle-
nie w czasie występów odpo-
wiedzialny jest czwarty członek
zespołu – Daniel Sobieraj.

Występ w sali Domu Kul-
tury przy ul. Kościuszki 49. Bi-
lety w cenie 30 zł do nabycia 
w kasach Centrum Kultury (Ko-
ściuszki 49) i w Przystanku Kul-
tura przy placu Piłsudskiego 9.

Kasia Stankowska Trio
Projekt „Szpilman na jazzowo”

ukazuje twórczość tego autora 
w oryginalny, świeży, a jednocze-
śnie wierny geniuszowi artysty
sposób. Kasia Stankowska, czyli je-
den z najlepszych jazzowych gło-
sów żeńskich nowego pokolenia,
urzeka słuchaczy nie tylko możli-
wościami pięknego, głębokiego
głosu, ale również wyczuciem es-
tetycznym i taktem wobec Szpil-
manowskich kompozycji. Jazzowe
aranżacje Łukasza Perka pozwalają
poznać te utwory jeszcze raz, jesz-
cze raz rozłożyć na nich akcenty
swoich emocji, by wreszcie po-
wtórnie się w nich zakochać. Kasia
Stankowska Kwartet to gwarancja
najlepszej muzyki. Jazz prezento-

wany przez tych artystów oprócz
profesjonalizmu niesie ze sobą
wielki ładunek radości grania i nie-
mal oniryczne poczucie oderwa-
nia się od rzeczywistości. Pogram
z piosenkami Władysława Szpil-
mana obejmuje utwory pocho-
dzące z różnych okresów jego
twórczości. Połączenie kompozycji
Szpilmana z tekstami najwybit-
niejszych polskich poetów oraz
wykonanie Kwartetu Kasi Stan-
kowskiej sprawiają, że cały projekt
charakteryzuje niepowtarzalny,
niezwykły klimat. 

Koncert w Piasecznie
Walentynkowy koncert 14

lutego rozpocznie się o godz.
20.00 w sali Domu Kultury. Wy-

stąpią: Kasia Stankowska (wo-
kal, fortepian), Kuba Olejnik
(kontrabas) i Przemek Jarosz
(perkusja). Bilety w cenie 10 i 15
zł oraz dwuosobowe karnety
walentynkowe za 20 zł nabyć
można w kasach Centrum Kul-
tury przy ul. Kościuszki 49 i pl.
Piłsudskiego 9.

Jesienią 2011, pół roku po wydaniu
debiutanckiej EP-ki, doczekaliśmy
się obiecanego pełnometrażo-
wego albumu Fonetyki. Na „Re-
quiem dla Wojaczka” znalazło się
12 tekstów poety Rafała Wojaczka
oprawionych w charaktery-

styczną muzykę zespołu. Jest to
płyta pełna nostalgicznych synth-
-rockowych dźwięków z polskim
tekstem na pierwszym planie.
Trudno zakwalifikować formację
do któregokolwiek z głównych
nurtów, ale pobrzmiewają na tej
płycie wpływy zespołów lat
osiemdziesiątych. Charaktery-
stycznym brudnym gitarowym
riffom zatopionym w dźwiękach
syntezatora nadaje rytm aku-
styczna i elektryczna perkusja.
Wynik pracy Przemka Wałczuka
i Daniela Zaklikowskiego, będą-
cych autorami muzyki, jest daleki
od „krainy łagodności”, z jaką ko-
jarzona jest w Polsce forma „po-
ezja + muzyka”. Ten odważny styl
okazuje się pasować do przesiąk-

niętych erotyką, lękami i depresją
tekstów Wojaczka.

„Requiem dla Wojaczka” to
album z przekazem, to dobra
muzyczna lektura dla tych, któ-
rzy cenią sobie dobry tekst i pro-
stą, ale niebanalną muzykę. Ze-
spół promuje album singlem
„Dla Ciebie piszę miłość”, do któ-
rego czarno-biały obraz zreali-
zował Jacek Kościuszko (twórca
teledysków m.in. T.Love i Kultu),
jednak na ukończeniu jest już
drugi klip, którego premiera od-
będzie się wkrótce. Fonetyka, jak
deklarują członkowie zespołu,
nie ma menedżera, zajmuje się
swoimi sprawami samodzielnie.
Płyta została wydana przez na-
leżącą do wokalisty niezależną

wytwórnię Fonokom, zajmującą
się również zarządzaniem pra-
wami do twórczości Grzegorza
Ciechowskiego. Dystrybucji al-
bumu podjął się Universal Music
Polska.

24 lutego w Centrum Kultury
w Piasecznie zespół w składzie:
Przemek Wałczuk – voc, bas, Da-
niel Zaklikowski – git, synth, Pio-
trek Jabłoński – drums, promować
będzie swoją płytę koncertem
wraz z gościnnym udziałem
Wawrzyńca Hłaski, który zadba
o wizualizacje multimedialne.

Koncert rozpocznie się 
o godz. 20.00 w sali Domu Kul-
tury przy ul. Kościuszki 49.
Wstęp 10 zł. Strona zespołu
www.fonetyka.com.       *

Piaseczyńska KULTURA

„Requiem dla Wojaczka”

Centrum Kultury 
w Piaseczne

LUTY 2012

Piaseczno, ul. Kościuszki 49
tel. 756 76 00, 
www. kulturalni.pl, biuro@kulturalni.pl

Piątek, 10 lutego, godz. 19.00
Świeczowisko

Sobota, 11 lutego, godz. 18.30
Kabaret DNO

Niedziela, 12 lutego, godz. 10.00 i 11.00
Bajkowa Niedziela
Teatr Horrorek – „Kopciuszek”

Poniedziałek, 13 lutego, godz. 10.00 i 11.00
„Wiolinka i Basik w krainie muzyki”

Wtorek, 14 lutego, godz. 20.00
Walentynkowy Wtorek Jazzowy 
Kasia Stankowska Trio - piosenki Szpilmana
w jazzowych aranżacjach

Piątek, 17 lutego, godz. 20.00
„Nosferatu” – pokaz filmu z muzyką na żywo
(zespół Czerwie)

Niedziela, 19 lutego, godz. 17.00 
„Cztery Pory” – premiera Teatru ExPonad

Wtorek, 21 lutego, godz. 20.00 
Wtorek Teatralny – Teatr TM – „Adam i Ewa”

Piątek, 24 lutego, godz. 20.00 
Koncert zespołu Fonetyka - „Requiem dla
Wojaczka”

Sobota, 25 lutego, godz. 16.00 
Magda Kaczmarczyk – spotkanie autorskie

Niedziela, 26 lutego, godz.14.30 i 16.00 
Bajkowa Niedziela
Teatr Kuffer – „Zając Wiercipięta”

Zespół Fonetyka
24 lutego zapre-
zentuje teksty
poety Rafała Wo-
jaczka wśród no-
stalgicznych
dźwięków synth-
-rockowych

Fonetyka. Od lewej: Daniel Zaklikowski, Przemek Wałczuk, Piotrek Jabłoński foto www.fonetyka.com

foto www.dno.pl
foto  www.kasiastankowska.com

XVII PZPR - ogólnopolski 
przegląd piosenki poetyckiej
2–3 marca 

Rozbawi nas DNO
W sobotę 11 lu-
tego o godz. 18.30
wystąpi 
w Piasecznie 
Kabaret DNO

Walentynkowy koncert
jazzowy
Ciekawa propozycja na wieczór 
walentynkowy dla dwojga


