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Kiermasz Wielkanocny na stałe
wpisał się już w tradycję piaseczyń-
skich zakupów świątecznych. Nie-
bawem na wierzbach pojawią się
bazie – widomy znak nadchodzą-
cej wiosny. To także czas przygo-
towań do świąt Wielkiej Nocy. Cen-
trum Kultury wraz z Muzeum
Regionalnym jak co roku propo-
nują spędzenie Niedzieli Palmowej
w przedświątecznej atmosferze na
rynku w Piasecznie. Od godziny
10.00 rozpocznie się Kiermasz
Wielkanocny. Na rozstawionych
na rynku kramach nie zabraknie
pisanek, palm, ozdób wielkanoc-
nych i innych wyrobów rękodziel-
niczych związanych z Wielkanocą.

Jak co roku Muzeum zorga-
nizowało, cieszące się dużym za-
interesowaniem, konkursy wiel-
kanocne na palmę i pisankę oraz
babę i mazurka. Właśnie na Kier-
maszu będzie można zakupić
prace zgłoszone do konkursów
lub spróbować konkursowych

ciast. Organizatorzy nie zapo-
mnieli o najważniejszej chyba
części Kiermaszu – życzeniach
dla mieszkańców, symbolicz-
nym dzieleniu się jajem i gorą-
cym żurku.

Zaplanowane liczne atrakcje
nie pozwolą się nudzić także

dzieciom. Dla nich przygoto-
wane zostaną zajęcia warszta-
towe z rękodzieła oraz konkurs
„Zagadki wielkanocne”. Zapra-
szamy wszystkich mieszkańców
1 kwietnia na rynek w Piasecznie
w godz. 10.00–15.00.                    

*

Zapach świąt 
wielkanocnych

Na początku marca na terenie firmy PUK
SITA Piaseczno przy ul. Technicznej 6 uru-
chomiony został stacjonarny punkt zbiórki
odpadów, natomiast mobilny punkt ruszy
14 kwietnia. 

� str. 2

Zespół Projekt Volodia wraz
ze znanym aktorem Miro-
sławem Baką zaprezentują
w Piasecznie nowe aranża-
cje piosenek Włodzimierza
Wysockiego. � str.8

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 18 kwietnia  2012
o godzinie  13.00
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

Punkt zbiórki
odpadów

Nowi lokatorzy
Czterdzieści dziewięć rodzin zamieszka
w nowym gminnym budynku mieszkal-
nym przy ul. Świętojańskiej 30.  str. 3

Weź udział w ankiecie i decyduj o rozwiąza-
niach komunikacyjnych w swojej gminie.

str. 3

www.piaseczno.eu

Ankieta w sprawie
autobusu 739

20 marca w Domu Kultury, o godz. 20.00
odbędzie się recital Ewy Borowskiej 
z udziałem Janusza Tylmana i Pawła 
Olszewskiego. str. 8

1 kwietnia 2012
Miejsce imprezy: rynek w Piasecznie

Termin: 1 kwietnia 2012 r., godz. 10.00–15.00
Organizatorzy: 

Centrum Kultury w Piasecznie
Muzeum Regionalne w Piasecznie

Program Kiermaszu Wielkanocnego:
10.00 – rozpoczęcie Kiermaszu
10.00–15.00 – kramy świąteczne (handel): 
pisanki, palmy, ozdoby wielkanocne,
rękodzieło, wypieki, miody
10.00–15.00 – warsztaty: pisanki, ozdoby
wielkanocne z filcu i bibuły
od godz. 10.00 – sprzedaż zgłoszonych 
na konkurs palm i pisanek
(dochód ze sprzedaży przekazany zostanie
Fundacji Pomóż Dorosnąć)
11.30–13.00 – przyjmowanie wypieków 
na konkurs – mazurki i baby wielkanocne
ok. 12.30 – życzenia świąteczne burmistrza,
dzielenie się jajkiem i poczęstunek żurem
14.00 – rozstrzygnięcie konkursu na mazu-
rek i babę wielkanocną, ogłoszenie wyni-
ków, poczęstunek
15.00 – zakończenie Kiermaszu Wielkanocnego

W trakcie trwania całej imprezy prowa-
dzony będzie konkurs dla dzieci
– „Zagadki wielkanocne”

Piosenki Edith Piaf

Sukces KS Grawitacja
Na Mistrzostwach Ekstraklasy Związku
Nowoczesnego Tańca Sportowego w Di-
sco Dance i Disco Freestyle zawodniczki
KS Grawitacja zdobyły łącznie 18 medali,
w tym 8 złotych, 2 srebrne i 8 brązowych.
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Wymiana dowodu
Przypominamy o upływie terminu waż-
ności dowodów osobistych wydanych w
2002 roku. str. 6

Tak dla S7
Za pośrednictwem strony internetowej oraz
portali społecznościowych Centrum  Zrów-
noważonej Przestrzeni rozpoczęło zbieranie
podpisów pod petycją przyśpieszenia bu-
dowy drogi wylotowej z Warszawy.      

str. 6

Kolorowe pisanki 
i bogato zdobione
palmy ponownie
zagoszczą na piase-
czyńskim rynku

Mapa z planami

Co roku podczas Kiermaszu można nabyć wyjątkowe produkty na wielkanocny stół                                    
Foto Marcin Borkowski

Gminna strona interne-
towa zyskała nowe narzędzie
prezentujące w łatwy i przyja-
zny sposób pokrycie gminy pla-
nami zagospodarowania prze-
strzennego. Narzędzie to sta-
nowi cenne źródło wiedzy dla
osób zainteresowanych kup-
nem domu lub działki. Wszyst-
kie te osoby poprzez naszą apli-
kację dostaną aktualną i pełną
wiedzę na temat wybranego
obszaru. W tym wydaniu „Ga-
zety” przygotowaliśmy również
informację o tym jak wygląda
procedura planistyczna oraz na
jakim etapie są obecnie opraco-
wywane nowe plany lub ich
zmiany.                                 * s. 4   -5 Mapa dostępna na stronie www.piaseczno.eu               
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Po ustaleniu porządku obrad i przyjęciu pro-
tokołu z ostatniej sesji sprawozdania z okresu
pomiędzy sesjami przedstawili przewodni-
czący Rady i burmistrz Zdzisław Lis.

Następnie radni zgłaszali wnioski i interpe-
lacje. Po wysłuchaniu wniosków dotyczących
spraw sołectw skarbnik przedstawiła radnym
informację na temat bieżącej sytuacji finanso-
wej gminy.

Następnie radni wprowadzali zmiany do
budżetu na rok 2012.

Zwiększone zostały wydatki na:
– opłaty za pobór wody oligoceńskiej i pobór
wody ze zdrojów ulicznych i hydrantów prze-
ciwpożarowych – o 20 tys. zł;
– dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2011
wraz z pochodnymi, na wniosek Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjnego Szkół – o 258 tys. zł.

Przesunięto środki:
– na zakup samochodu osobowego dla potrzeb
Urzędu Miasta w kwocie 5,5 tys. zł; zaplano-
wana w budżecie kwota 60 tys. zł okazała się
niewystarczająca;
– przeznaczone na realizację szkolnych, mię-
dzyszkolnych i gminnych rozgrywek sportowych
„Aktywna szkoła”, zajęcia dodatkowe wychowa-
nia fizycznego w klasach 1–3 – z Referatu Spraw
Społecznych do Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, który będzie realizował to zadanie.

Radni wprowadzili również zmiany w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej gminy Piaseczno
na lata 2012–2018 oraz zmienili załącznik do
uchwały w sprawie zarządzenia na terenie
gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej 
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Rada oddaliła skargi:
– pani Marianny Śmietanki, dotyczącą niewy-
konania przez gminę Piaseczno przyrzeczenia
podłączenia należącego do niej budynku miesz-
kalnego do wodociągu miejskiego ze względu
na brak właściwości do jej rozpatrzenia;
– pana Władysława Macheckiego, dotyczącą
nieprawidłowego sposobu wykonywania zadań
w zakresie budowy kanalizacji poprzez pobie-
ranie opłat partycypacyjnych;
– pana Marka Włostowskiego, dotyczącą spo-
sobu przygotowania i przeprowadzenia zamó-
wień publicznych na dowóz dzieci niepełno-
sprawnych do placówek oświatowych na
terenie gminy Piaseczno;
– państwa Anny i Wiesława Zegarlińskich, do-
tyczącą nieprawidłowości w naliczeniu wyso-
kości dotacji dla prowadzonych przez skarżą-
cych przedszkoli niepublicznych;
– pani Małgorzaty Marciniak na podległych
Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno pra-
cowników Wydziału Infrastruktury, dotyczącą
zaniedbań i nienależytego wykonywania zadań
w zakresie bieżącego utrzymania nawierzchni
ul. XXI Wieku w Józefosławiu;
– pana Bogusława Lewantowicza reprezento-
wanego przez Radcę Prawnego Macieja Panfila,
dotyczącą naruszenia interesu prawnego, 
w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecz-
nie Nr 613/LI/98 z dnia 29 kwietnia 1998 r. w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Piaseczna.

Zatwierdzone zostały taryfy dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzenia ścieków na okres od 7 kwietnia
2012 r. do 6 kwietnia 2013 r.

Rada podjęła uchwałę, w której wyraziła
zamiar likwidacji gminnej jednostki budżetowej
– Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pia-
secznie w celu zawiązania spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością. Nowo utworzona Spółka
będzie kontynuowała działalność GOSiR-u po-
przez realizację zadań własnych gminy w za-
kresie kultury fizycznej i turystyki, w tym utrzy-
mania terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych. Szczegółowy przedmiot działal-
ności Spółki zostanie określony w jej statucie.
Likwidacja GOSiR-u nastąpi z dniem wpisania

Spółki do właściwego rejestru. Wszystkie
udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmie
gmina Piaseczno. Pracownicy GOSiR-u staną
się pracownikami Spółki.

Zdecydowano o przystąpieniu 
do sporządzenia:
– zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części miasta Piaseczna za-
twierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 216/X/2011 z dnia 6 lipca 2011 r.;
– zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części miasta Piaseczna
(Zalesie Dolne) zatwierdzonego uchwałą Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr 418/XVIII/2003 z dnia
18 grudnia 2003 r.;
– zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części wsi Jesówka za-
twierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 130/VII/2007 z dnia 14 marca 2007 r.;
– zmiany treści uchwały Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 764/XXVII/2008 z dnia 15 października
2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi
Baszkówka II zatwierdzonego uchwałą Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr 977/XLVII/2001 z dnia
24 października 2001 r.;
– miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Baszkówka i części wsi
Wólka Pracka.

Zmieniona została uchwała Rady Miejskiej
Nr 1122/XXXVIII/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r.
dotycząca przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu Pólko (osada) oraz uchwała Nr
213/X/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek
nr 59, 61 w Kamionce.

Radni uchwalili miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego części miasta Pia-
seczna dla obszaru ograniczonego ulicami:
Okulickiego, Julianowską, granicą administra-
cyjną miasta Piaseczna i dalej ulicami: Prze-
smyckiego, Żeglińskiego, Chyliczkowską, Armii
Krajowej.

Nadano nazwę Rynkowa ulicy położonej 
w Piasecznie, łączącej ul. Sierakowskiego 
z ul. Zgoda.

Z uwagi na utratę wartości przyrodniczych
radni pozbawili statusu pomnika przyrody pięć
drzew rosnących na terenie gminy. Rada
uzgodniła również możliwość pozyskania w ter-
minie do 31 marca 2012 r. materiału rozmnoże-
niowego z pomnika przyrody buka pospolitego.

Uchylona została uchwała Nr 182/IX/2011 
z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej działki położonej 
w Piasecznie przy ul. Geodetów, na rzecz użyt-
kownika wieczystego.

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej na rzecz użytkowników wie-
czystych:
– działki o pow. 1157 mkw., położonej w Pia-
secznie przy ul. Rubinowej, zabudowanej bu-
dynkiem mieszkalnym;
– nieruchomości o pow. 168 mkw., położonej 
w Piasecznie przy ul. Żeglińskiego, zabudowa-
nej budynkiem mieszkalnym;
– nieruchomości o pow. 202 mkw., położonej
w Piasecznie przy ul. Geodetów, zabudowanej
budynkiem mieszkalnym.
Radni zgodzili się także na wydzierżawienie 
w trybie bezprzetargowym:
– na okres 3 lat gruntu o pow. 800 mkw., poło-
żonego w Piasecznie przy ul. Okulickiego, 
z przeznaczeniem pod parking strzeżony, na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy firmy „No-
wacki i Syn” Nowacki Bogdan, Nowacki Peter
Auto-Serwis;
– na okres 1 roku gruntu o pow. 15,40 mkw.,
położonego w Piasecznie przy ul. Kościuszki, 
z przeznaczeniem pod kiosk prasowy, na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy.

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

Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej 
w Piasecznie
SESJA 18 15 lutego 2012 r. 

Na początku każdej sesji
Rady Miejskiej burmistrz
przedstawia radnym spra-
wozdanie z pracy pomiędzy
sesjami Rady. Poniżej przed-
stawiamy zarys najważniej-
szych spraw i problemów,
którymi burmistrz i kierow-
nictwo zajmowali się od 
18 stycznia do 15 lutego 2012 r.

Burmistrz zatwierdził prze-
targi na:
• Dowóz dzieci niepełnospraw-
nych do szkół z terenu gminy
Piaseczno. Wykonawca: Usługi
Transportowe Janusz Drela 
z Piaseczna, za cenę 0,85 zł
brutto za 1 km.
• Opracowanie projektu rewi-
talizacji placu Kisiela wraz 
z przebudową odcinków ulic
Kościuszki i Sierakowskiego
oraz przebudową Kanału Pia-
seczyńskiego w Piasecznie. Wy-
konawca: konsorcjum projek-

towe REM PROJEKT Marcin Łu-
kaszewicz ze Skierniewic oraz
URBAN MEDIA Ewa Urban z War-
szawy, za cenę 269.370,00 zł.
• Roboty dodatkowe budowlane
i instalacyjne do zadania inwe-
stycyjnego pt. „Rozbudowa i re-
mont budynku Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 przy ul. Świętojańskiej
18 w Piasecznie wraz z zagospo-
darowaniem terenu”. Wyko-
nawca: Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Usługowe ZAMBET SA
z Pułtuska, za cenę 58.955,59 zł.
• Świadczenie usług przewozo-
wych osób na trasach Piaseczno
Baza – Julianów Pętla, Piaseczno
Baza – Grochowa i Warszawa –
Łbiska. Wykonawca: PKS „Polo-
nus” w Warszawie spółka ak-
cyjna, za cenę 3,22 zł za 1 km.

Burmistrz ogłosił 
przetargi na:
• Realizację talonów wystawia-
nych przez Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej na
zakup artykułów spożywczych 
i czystościowych pierwszej po-
mocy, wydawanych jako pomoc
rzeczowa podopiecznym OPS 
z terenu miasta i gminy Piaseczno.
• Szacowanie nieruchomości 
z terenu miasta i gminy Piaseczno.
• Wykonanie opracowań geo-
dezyjnych dla potrzeb gminy
Piaseczno.

W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi spra-
wami, m.in. odbyły się nastę-
pujące spotkania i wydarzenia
z udziałem burmistrza:
19 stycznia – spotkanie z dy-
rektorem Rejonu Energetycz-
nego Jeziorna PGE Dystrybucja
SA w sprawie modernizacji
sieci elektrycznej w ul. Jana
Pawła II w Piasecznie;
20 stycznia – spotkanie 
z przedstawicielem Fashion
House Outlet Centre w sprawie

Sprawozdanie z pracy burmistrza

Punkt zbiórki odpadów

Punkt czynny jest od poniedziałku
do soboty w godzinach 9-17. 
W punkcie tym można oddać bez-
płatnie wymienione poniżej, po-
segregowane odpady pochodzące
z gospodarstw domowych: butelki
PET oraz butelki po chemii gospo-
darczej, kosmetykach, itp; szkło
opakowaniowe; makulatura; zu-
żyte baterie i akumulatory mało-
gabarytowe; zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny; puszki po
napojach i żywności; złom sta-
lowy i metali kolorowych.

Dodatkowo od mieszkań-
ców zameldowanych w gminie
Piaseczno lub płacących tu po-
datki przyjmowane są bez opłat
odpady biodegradowalne (liście,
trawa, rozdrobnione gałęzie).

Odpady wymienione poni-
żej, przyjmowane są odpłatnie
zgodnie z obowiązującym cen-
nikiem, dostępnym na stro-
nach: www.piaseczno.eu oraz
www.sitapiaseczno.pl. 
• odpady wielkogabarytowe
(meble, dywany);
• odpady plastiku (meble ogro-
dowe, doniczki, rury, rynny, ele-
menty wyposażenia wnętrz, wia-
dra, opakowania styropianowe);
• złom stalowy i metali kolorowych;
• szkło okienne;
• zużyte termometry rtęciowe;
• zużyte tusze i tonery do 
drukarek;
• okna drewniane;
• opony samochodowe;
• stare farby, rozpuszczalniki 
i opakowania po substancjach
niebezpiecznych, odczynniki
fotograficzne;
• zużyte opakowania ciśnie-
niowe (dezodoranty, aerozole);
• odpady ulegające biodegradacji (li-
ście, trawa, rozdrobnione gałęzie);
• filtry olejowe, zużyte oleje
silnikowe;
• gruz; odpadowa papa, gonty
bitumiczne itp;

Nie będą przyjmowane na-
tomiast: odpady zawierające
azbest; szyby samochodowe,
szkła zbrojone i hartowane; cera-
mika, fajans, porcelana, naczynia
żaroodpornych; styropian bu-
dowlany, wełna mineralna i inne
materiały izolacyjne; zmieszane
odpady z budów i remontów;
zmieszane odpady komunalne;
części samochodowe (zderzaki,
reflektory); gruz w ilości przekra-
czającej 1 m3.

Mobilny punkt zbiórki 
odpadów

Od 14 kwietnia 2012 urucho-
miony zostanie mobilny punkt
zbiórki odpadów, który działać bę-
dzie wyłącznie na terenie Gminy
Piaseczno. W punkcie można bę-
dzie bezpłatnie zdeponować wy-
łącznie: butelki PET oraz butelki
po chemii gospodarczej, kosme-
tykach, itp.; szkło opakowaniowe
(butelki, słoiki, inne opakowania
szklane); makulaturę (gazety, cza-
sopisma, książki, papier biurowy
itp.); kartony i tektura; zużyte ba-
terie i akumulatory małogabary-
towe; zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny; zużyte świetlówki
i żarówki energooszczędne.

Harmonogram:
Punkt czynny będzie w każ-

dym miejscu w godzinach 9–15.
• Żabieniec, ul. Wschodnia/Gra-
niczna - przy transformatorze
- 14.04.2012 
• Żabieniec, ul. Główna - przed
świetlicą przy ul. Głównej -
21.04.2012 
• Jastrzębie, ul. Złotej Wilgi/ul. Aka-
cjowa - przy krzyżu - 28.04.2012 
• Pilawa, Orzeszyn, Chojnów - ul.
Klonowa 16 - przed świetlicą Straży
Pożarnej w Chojnowie - 05.05.2012 
• Siedliska, ul. Sielska 12 - na
placu przed budynkiem komu-
nalnym - 12.05.2012 

• Julianów, ul. Kombatantów -
przed sklepem Andrzeja -
19.05.2012 
• Józefosław, ul. Spacerowa/Ka-
meralna - przy pętli autobusu -
26.05.2012 
• Chylice, ul. Dworska 7 - par-
king przy Państwowym Powia-
towym Inspektoracie Sanitar-
nym - 02.06.2012 
• Piaseczno, ul. Modrzewiowa -
na parkingu - 09.06.2012 
• Chyliczki, ul. Wschodnia -
przepompownia ścieków (stacja
bazowa telefonii  komórkowej)
- 16.06.2012 
• Mieszkowo, ul. Malinowa 20 - na
terenie pętli autobusowej (obok
posesji sołtysa) - 23.06.2012 
• Wola Gołkowska, ul. Gościniec
35 - na terenie świetlicy gmin-
nej - 30.06.2012 
• Bogatki, ul. Królewska - na tere-
nie świetlicy gminnej - 01.09.2012 
• Gołków, ul. Gołkowska 41 - przed
świetlicą gminną - 08.09.2012 
• Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27
- na terenie Ochotniczej Straży
Pożarnej - 15.09.2012 
• Wólka Kozodawska, ul. Herba-
cianej Róży -na placu przed cmen-
tarzem w Jazgarzewie - 22.09.2012
• Runów, ul. Solidarności/Dobra
- na terenie boiska w Runowie
- 29.09.2012 
• Głosków, ul. Millenium 76 - na
terenie starej pętli PKS w Gło-
skowie - 06.10.2012
• Złotokłos, ul. Dworcowa/ 3-go
Maja - na terenie placu targo-
wego - 13.10.2012 
• Zalesie Górne, ul. Wiekowej So-
sny /Pionierów - przy sklepie GS
- 20.10.2012 
• Piaseczno, ul. Fabryczna 32a -
na terenie parkingu przed Biu-
rem Spółdzielni Mieszkaniowej
"Jedność" oraz na parkingu przy
ul. Sikorskiego 3 w Piasecznie -
27.10.2012 
• Piaseczno, ul. Szkolna - na te-
renie parkingu przy pawilonie
"MARTA" - 10.11.2012 
• Piaseczno, ul. Żeromskiego -
na parkingu przy ujęciu wody
oligoceńskiej - 17.11.2012                 *

Od 1 marca 2012 na terenie firmy PUK SITA
Piaseczno przy ul. Technicznej 6 funkcjo-
nuje stacjonarny punkt zbiórki odpadów
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Nowi lokatorzy na
ulicy Świętojańskiej

Budynek przy ul. Świętojańskiej
30, tzw. budynek A1, jest pierw-
szym, który powstał w ramach re-
alizacji polityki mieszkaniowej
gminy ujętej w programie na lata
2011–2016. Mieszkania w nowym
budynku mają zróżnicowaną po-
wierzchnię – od 25 do 56 mkw., 

a czynsz za jeden metr kwadra-
towy wynosi 9,62 zł. Zgodnie 
z nową polityką gminy czynsz 
w nowych mieszkaniach o pod-
wyższonym standardzie jest
równy 3% wartości odtworzenio-
wej obowiązującej na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego. W po-
równaniu z czynszami w innych
lokalach mieszkalnych jest o po-
łowę wyższy.  - Dlatego do lokali
tych przenoszone są rodziny,
które szanują powierzone im mie-
nie, nie zalegają z płatnościami
oraz posiadają dochód umożliwia-
jący utrzymanie – tłumaczy Łu-
kasz Kamiński, Przewodniczący
Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Nowi lokatorzy to: 35 rodzin
dotychczas zajmujących inne
lokale w zasobie gminnym, 
5 matek samotnie wychowują-
cych dzieci, 5 rodzin z lokali wy-

łączonych z użytkowania przez
Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego i 4 rodziny 
z tzw. szczególnego trybu najmu.

Jeszcze w tym roku u zbiegu
ulic Krótkiej i Jerozolimskiej roz-
pocznie się budowa kolejnego
bloku komunalnego z czterdzie-
stoma lokalami, natomiast 
w przyszłym roku obok nowo
wybudowanego budynku A1
przy ul. Świętojańskiej 30 roz-
pocznie się budowa bloku A2 
z kolejnymi czterdziestoma dzie-
więcioma mieszkaniami. Rów-
nież w przyszłym roku zaczną
powstawać dwa budynki w Bą-
kówce – łącznie 24 mieszkania.
Wszystkie inwestycje powstaną
w przeciągu dwóch, trzech lat.

– Te budynki to bardzo
ważny krok przy rozwiązywa-
niu problemów mieszkanio-

wych naszej gminy – mówi od-
powiedzialna za politykę miesz-
kaniową gminy II Zastępca Bur-
mistrza Piaseczna Honorata
Kalicińska. – W związku z decy-
zjami z PINB musimy zwolnić 33
lokale wyłączone z użytkowa-
nia. Uda nam się tego dokonać,
przenosząc rodziny do lokali
gminnych z których miesz-
kańcy przenieśli się do nowego
budynku przy Świętojańskiej.

Mamy nadzieję, że przyjęte
założenia w dość krótkim czasie
pozwolą nam uporządkować
sprawy mieszkaniowe – dodaje
Pani wiceburmistrz.

Dzięki takiemu rozwiązaniu
możliwe jest doraźne spełnienie
większości wymagań nałożo-
nych na gminę przez różne in-
stytucje zewnętrzne. Koszt całej
inwestycji wyniósł ok. 6 mln zł.

W połowie
marca 49 rodzin
odbierze klucze
do nowych
mieszkań w bu-
dynku komunal-
nym przy ulicy
Świętojańskiej
30 w Piasecznie

W nowym budynku zamieszka 49 rodzin                               foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Ankieta w sprawie 
autobusu 739

W związku z licznymi wystąpieniami mieszkańców Józefo-
sławia oraz Julianowa, a także w nawiązaniu do spotkania
władz gminy oraz przedstawiciela ZTM z mieszkańcami 
w dniu 23 lutego br., Urząd Miasta i Gminy Piaseczno przy-
gotował ankietę z propozycjami usprawnienia komunikacji
na tym obszarze. Ankieta dostępna jest do 25 marca na
stronie internetowej www.piaseczno.eu.

Jeśli masz kłopot ze zna-
lezieniem pracy, czujesz
się zagubiony i nie wie-
rzysz w siebie, Miejsko-
-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Piasecznie
oferuje możliwość ukoń-
czenia bezpłatnego szko-
lenia „Spadochron” dla
osób poszukujących pracy,
zmieniających zawód i
przekwalifikowujących się – jedyny skuteczny program
przygotowujący do poszukiwania pracy na aktualnym
rynku pracy.

Przewidywany termin szkolenia: 26 marca–3 kwietnia
2012 r. (łącznie 36 godzin).
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt ze specjalistą
pracy socjalnej Joanną Poncyliusz, 
tel. 22 750 33 08 lub 22 756 72 63, wewn. 118,
albo z psychologiem Katarzyną Pecko, wewn. 110.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Wojska Polskiego 54

Bezpłatne szkolenia dla
osób poszukujących pracy

18 stycznia - 15 lutego 2012

rozbudowy centrum handlo-
wego w Piasecznie;
23 stycznia
– udział w posiedzeniu Rady
Nadzorczej spółki PUK Sita Pia-
seczno;
– spotkanie z mieszkańcami
Józefosławia;
24 stycznia – spotkanie z dyrek-
tor Żłobka Miejskiego w sprawie
przyszłości tej placówki;
25 stycznia – spotkanie ze sta-
rostą piaseczyńskim;
26 stycznia – spotkanie w Tar-
czynie w sprawie rozwoju po-
łudniowej części powiatu pia-
seczyńskiego w zakresie
transportu publicznego;
27 stycznia – spotkanie z wój-
tem Lesznowoli w sprawie re-
alizacji wspólnych inwestycji –
ul. Tukanów i ul. Geodetów;
28 stycznia – udział w zebraniu
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bogatkach;
31 stycznia – udział w oficjalnym

otwarciu szkoły w Uwielinach –
na zaproszenie wójta Prażmowa;
1 lutego
– wizyta w firmie „Termo-Glob”
w Wólce Kozodawskiej przy
okazji dowiercenia się do po-
kładów wody termalnej i za-
kończenia etapu I;
– spotkanie z przedstawicie-
lami sieci sklepów Biedronka;
2 lutego – udział w sesji Rady
Powiatu Piaseczyńskiego;
3 lutego – udział w imprezie
„Podsumowanie roku sporto-
wego 2011 gminy Piaseczno” 
w Gminnym Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Piasecznie; podczas
imprezy rozstrzygnięty został
plebiscyt na najpopularniejszego
sportowca gminy Piaseczno;
4 lutego – udział w zebraniu
Ochotniczej Straży Pożarnej
Chojnów;
8 lutego
– spotkanie z Prezesem PUK
Sita Piaseczno;

– spotkanie z Prezesem KS Pia-
seczno;
9 lutego
– udział w posiedzeniu Komisji
Rekrutacyjnej powołanej do
przeprowadzenia naborów na
stanowiska Komendanta Straży
Miejskiej i Dyrektora ZEAS –
przeprowadzenie rozmów
kwalifikacyjnych z wybranymi
kandydatami;
– wręczenie podziękowań
sponsorom imprezy pod nazwą
„Radosna Wigilia”;
10 lutego
– spotkanie z przedstawicielami
firmy „Gelamco” w związku 
z prowadzoną inwestycją przy
ul. Tukanów;
– spotkanie z prezesem Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji w Piasecznie na temat
taryf za wodę i ścieki;
11 lutego – udział w zebraniu
Ochotniczej Straży Pożarnej
Złotokłos;

13 lutego – udział w spotkaniu
na temat gospodarki odpa-
dami w gminie Piaseczno.

Burmistrz w każdym tygo-
dniu organizuje posiedzenia
Kierownictwa Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno, na których
omawiane są bieżące sprawy
gminy, współpracuje też orga-
nami Rady Miejskiej oraz bierze
udział w posiedzeniach proble-
mowych komisji Rady Miejskiej

Burmistrz na bieżąco roz-
patruje wnioski o rozłożenie na
raty czynszów dzierżawnych 
i przedłużenie umów dzierżaw
oraz wnioski osób fizycznych 
i podmiotów gospodarczych 
o umorzenie lub rozłożenie na
raty należności podatkowych,
pozwolenia na sprzedaż alko-
holu itp.

Burmistrz przyjmuje inte-
resantów w każdy poniedziałek
po uprzednim umówieniu spo-
tkania. Tel.: 22 701 75 88.               



STUDIUM UWARUNKOWAŃ 
I KIERUNKÓW ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO

Uchwała Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 1339/XLIV/2010 z dnia
24 lutego 2010 r.
• Zawiadomienie o przystąpie-
niu do sporządzenia studium
Urzędu Komunikacji Elektro-
nicznej – 6 grudnia 2010 r.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ W SPRA-
WIE PRZYSTĄPIENIA DO SPO-
RZĄDZENIA MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WG MIEJ-
SCOWOŚCI z dnia 1 marca 2012 r.

ANTONINÓW – MIESZKOWO
Przystąpienie do mpzp w

zakresie zmiany układu komu-
nikacyjnego – uchwała Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr
212/X/2011 z dnia 6 lipca 2011 r.
• Wysłanie wniosku do Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska i Państwowego Powiato-
wego Inspektoratu Sanitarnego
o zajęcie stanowiska w sprawie
sporządzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środo-
wisko oraz uzgodnienia zakresu
prognozy oddziaływania na śro-
dowisko – 28 września 2011 r.

BASZKÓWKA
Przystąpienie do mpzp części

wsi Baszkówka – uchwała Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr
251/XI/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r.
• Ogłoszenie w prasie oraz przez
obwieszczenia o podjęciu
uchwały o przystąpieniu do spo-
rządzenia zmiany planu – 29
września 2011 r.

Przystąpienie do mpzp czę-
ści wsi Baszkówka i części wsi
Wólka Pracka – uchwała Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr
422/VIII/2012 z dnia 15 lutego
2012 r.
• Ogłoszenie w prasie oraz przez
obwieszczenia o podjęciu
uchwały o przystąpieniu do spo-
rządzenia zmiany planu – 24 lu-
tego 2012 r.

Przystąpienie do sporządze-
nia zmiany treści uchwały Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr
764/XXVII/2008 z dnia 15 paź-
dziernika 2008 r. w sprawie
zmiany mpzp części wsi Basz-
kówka II zatwierdzonego
uchwałą Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 977/XLVII/2001 z dnia
24 października 2001 r. –
uchwała Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 426/VIII/2012 z dnia
15 lutego 2012 r.

CHOJNÓW
Przystąpienie do mpzp czę-

ści wsi Chojnów – uchwała Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr
1124/XXXVIII/2009 z dnia 26
sierpnia 2009 r.
• Wstrzymanie procedury spo-
rządzania planu z uwagi na ko-
nieczność wyprzedzającego
uchwalenia zmian studium
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzen-
nego.

CHYLICE
Przystąpienie do mpzp części

wsi Chylice – uchwała Rady Miej-
skiej w Piasecznie Nr 154/IX/2011
z dnia 15 czerwca 2011 r.
• Wysłanie projektu planu do
uzgodnienia do Zarządu Staro-
stwa Powiatowego – 15 lutego
2012 r.

CHYLICZKI
Przystąpienie do mpzp części

wsi Chyliczki – uchwała Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr
95/VI/2007 z dnia 14 lutego 2007 r.
• Zbieranie uwag do dnia 13 maja
2011 r. 
• Rozpatrzenie uwag.

GŁOSKÓW
Przystąpienie do mpzp czę-

ści wsi Głosków I A, B – uchwała
Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
399/XV/2007 z dnia 14 listopada
2007 r.
• Zatwierdzenie planu na sesji Rady
Miejskiej – 12 października 2011 r.

Przystąpienie do mpzp części
wsi Głosków – uchwała Rady Miej-
skiej w Piasecznie Nr 263/XI/2011 
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
• Wysłanie wniosku do RDOŚ 
i PPIS o zajęcie stanowiska w spra-
wie przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na śro-
dowisko oraz uzgodnienia zakresu
prognozy oddziaływania na śro-
dowisko – 19 września 2011 r.

Przystąpienie do mpzp części
wsi Głosków – uchwała Rady Miej-
skiej w Piasecznie Nr 351/XI/2011 
z dnia 14 grudnia 2011 r.
• Wysłanie wniosku do RDOŚ 
i PPIS o zajęcie stanowiska 
w sprawie przeprowadzenia stra-
tegicznej oceny oddziaływania
na środowisko oraz uzgodnienia
zakresu prognozy oddziaływania
na środowisko – 6 lutego 2012 r.

GOŁKÓW
Przystąpienie do mpzp części

wsi Gołków (przy Wólce Kozodaw-
skiej) – uchwała Rady Miejskiej 
w Piasecznie Nr 379/XVII/2003 
z dnia 4 grudnia 2003 r.
• Uchwalenie planu na sesji Rady
Miejskiej – 29 grudnia 2011 r.
• Plan oczekuje na publikacje. 

HENRYKÓW UROCZE
Przystąpienie do mpzp czę-

ści wsi Henryków Urocze –
uchwała Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 126/VII/2007 z dnia 14
marca 2007 r.
• Wysłanie projektu planu wraz
z prognozą oddziaływania na
środowisko do RDOŚ i PPIS 
w celu zaopiniowania i uzgod-
nienia – 18 kwietnia 2011 r.

JASTRZĘBIE
Przystąpienie do mpzp wsi Ja-

strzębie – uchwała Rady Miejskiej
w Piasecznie Nr 1402/LIV/2006 
z dnia 31 sierpnia 2006 r.
• Uchwalenie planu na sesji Rady
Miejskiej – 28 listopada 2011 r.
• Plan oczekuje na publikacje. 

JAZGARZEW
Przystąpienie do zmiany

mpzp części wsi Jazgarzew –

uchwała Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 402/XV/2007 z dnia 14
listopada 2007 r.
• Procedura wstrzymana w od-
powiedzi na pismo osób wnio-
skujących o przystąpienie do
sporządzenia projektu planu.

Przystąpienie do mpzp czę-
ści wsi Jazgarzew – uchwała
Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
1534/XLIV/2010 z dnia 20 paź-
dziernika 2010 r.
• Zbieranie uwag do projektu
planu do dnia 6 stycznia 2012 r.
• Rozpatrzenie uwag. 

Przystąpienie do mpzp czę-
ści wsi Jazgarzew w zakresie
działek nr ewid. 143 i 144/1 –
uchwała Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 304/XIII/2011 z dnia
26 października 2011 r.
• Wysłanie wniosku o zajęcie sta-
nowiska w sprawie przeprowa-
dzenia strategicznej oceny od-
działywania na środowisko oraz
uzgodnienia zakresu prognozy
oddziaływania na środowisko do
RDOŚ i PPIS – 16 listopada 2011 r.

JESÓWKA
Przystąpienie do zmiany

mpzp części wsi Jesówka –
uchwała Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 424/XVIII/2012 z dnia
15 lutego 2012 r.

JÓZEFOSŁAW
Przystąpienie do zmiany

mpzp części wsi Józefosław II
dla działki nr ewid. 350/3 –
uchwała Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 1457/XLIX/2010 z dnia
7 lipca 2010 r.
• Zbieranie uwag do dnia 17 lu-
tego 2012 r.

Przystąpienie do zmiany
mpzp części wsi Józefosław II
dla działek nr ewid. 83/5, 84/1 –
uchwała Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 1493/L/2010 z dnia 25
sierpnia 2010 r.
• Przekazanie projektu planu do
uchwalenia na sesji Rady Miej-
skiej – 14 marca 2012 r.

Przystąpienie do mpzp czę-
ści wsi Józefosław III dla obszaru
ograniczonego płn. granicą
działek nr ewid. 106, 99/3, 99/7
i ulicami Ulianowską, Geodetów
i Wilanowską – uchwała Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr
63/V/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.
• Wysłanie wniosku o zajęcie
stanowiska w sprawie przepro-
wadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
oraz uzgodnienia zakresu pro-
gnozy oddziaływania na środo-
wisko – 7 lipca 2011 r.

JULIANÓW
Przystąpienie do mpzp czę-

ści wsi Julianów – uchwała Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr
1123/XXXVIII/2009 z dnia 26
sierpnia 2009 r.
• Wysłanie projektu planu wraz
z prognozą oddziaływania na
środowisko do RDOŚ i PPIS 
w celu zaopiniowania i uzgod-
nienia – 6 lipca 2011 r.

KAMIONKA
Przystąpienie do mpzp części

wsi Kamionka – uchwała Rady Miej-
skiej w Piasecznie Nr 220/X/2007 
z dnia 13 czerwca 2007 r.
• Zbieranie uwag do dnia 14
września 2011 r.
• Rozpatrzenie uwag. 

Przystąpienie do mpzp czę-
ści wsi Kamionka – etap I –
uchwała Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 115/VII2011 z dnia 20
kwietnia 2011 r.
• Wysłanie projektu planu do
RDOŚ w celu zaopiniowania –
19 stycznia 2012 r.

Przystąpienie do mpzp czę-
ści wsi Kamionka – uchwała
Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
213/X/2011 z dnia 6 lipca 2011 r.
Zmiana w treści uchwały. –
uchwała Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 425/XVIII/2012 z dnia
15 lutego 2012 r.
• Wysłanie projektu planu do
uzgodnienia do Zarządu Starostwa
Powiatowego – 15 lutego 2012 r.

KULESZÓWKA
Przystąpienie do mpzp części

wsi Kuleszówka – uchwała Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr 73/V/2007
z dnia 24 stycznia 2007 r.
• Procedura sporządzenia pro-
jektu planu wstrzymana do
czasu rozstrzygnięcia przez NSA
wniosku o kasację wyroku WSA
podtrzymującego orzeczenie
SKO uchylające decyzję Mar-
szałka w sprawie zgód leśnych
oraz uzyskania prawomocnej
decyzji Marszałka Wojewódz-
twa w sprawie zgód na zmianę
przeznaczenia terenów leśnych
na cele nieleśne.

ŁBISKA
Przystąpienie do mpzp czę-

ści wsi Łbiska – uchwała Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr
1125/XXXVIII/2009 z dnia 26
sierpnia 2009 r.
• Wysłanie skorygowanego 
w zakresie układu komunikacyj-
nego projektu planu do uzgod-
nienia do Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego i Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich – 20 stycznia 2012 r.

ORZESZYN
Przystąpienie do mpzp czę-

ści wsi Orzeszyn – uchwała
Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
1396/LIV/2006 z dnia 31 sierp-
nia 2006 r.
• Wysłanie do RDOŚ uzupełnia-
jącego tekstu prognozy oddzia-
ływania na środowisko w celu
ostatecznego zaopiniowania –
16 lutego 2011 r.

PÓLKO
Przystąpienie do zmiany

mpzp części osady Pólko –
uchwała Rady Miejskiej w Piasecz-
nie Nr 1122/XXXVIII/2009 z dnia 26
sierpnia 2009 r. Zmiana uchwały
– uchwała Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 423/XVIII/2012 z dnia 15
lutego 2012 r.
• Wysłanie projektu planu wraz
z prognozą oddziaływania na
środowisko do RDOŚ i PPIS  
w celu zaopiniowania i uzgod-
nienia – 17 czerwca 2011 r.

ROBERCIN
Przystąpienie do zmiany

mpzp części wsi Robercin –
uchwała Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 161/VIII/2003 z dnia
24 kwietnia 2003 r. Zmiana
uchwały – uchwała Rady Miej-
skiej w Piasecznie Nr 361/XVI/03
z dnia 20 listopada 2003 r.
• Procedura sporządzenia pro-
jektu planu wstrzymana do
czasu rozstrzygnięcia ostatecz-
nego miejsca realizacji węzła
„Antoninów” na trasie S7.

RUNÓW
Przystąpienie do mpzp czę-

ści wsi Runów – uchwała Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr
1516/LII/2010 z dnia 20 paździer-
nika 2010 r.
• Wysłanie wniosku o zajęcie
stanowiska w sprawie przepro-
wadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
oraz uzgodnienia zakresu pro-
gnozy oddziaływania na środo-
wisko – 28 września 2011 r.

SZCZAKI
Przystąpienie do mpzp czę-

ści wsi Szczaki – uchwała Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr
1126/XXXVIII/2009 z dnia 26
sierpnia 2009 r.
• Wysłanie projektu planu wraz
z prognozą oddziaływania na
środowisko do RDOŚ i PPIS
w celu zaopiniowania i uzgod-
nienia – 20 lipca 2011 r.

Przystąpienie do mpzp części
wsi Szczaki – uchwała Rady Miej-
skiej w Piasecznie Nr 1316/XLIV/2010
z dnia 24 lutego 2010 r.
• Ogłoszenie w prasie o odstąpie-
niu od przeprowadzenia strate-
gicznej oceny oddziaływania na
środowisko – 29 września 2011 r.

Przystąpienie do mpzp czę-
ści wsi Szczaki – uchwała Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr
1539/XLIV/2010 z dnia 20 paź-
dziernika 2010 r.
• Zbieranie uwag do projektu
planu do dnia 6 stycznia 2012 r.
• Rozpatrzenie uwag. 

WÓLKA KOZODAWSKA
Przystąpienie do mpzp czę-

ści wsi Wólka Kozodawska –
uchwała Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 562/XXI/2008 z dnia
23 kwietnia 2008 r.
• Procedura sporządzania planu
wstrzymana do czasu zmiany
studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego gminy.

Przystąpienie do zmian
mpzp w zakresie odprowadza-
nia ścieków deszczowych –

uchwała Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 116/VII/2011 z dnia 20
kwietnia 2011 r.
• Wysłanie wniosku o zajęcie
stanowiska w sprawie przepro-
wadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
oraz uzgodnienia zakresu pro-
gnozy oddziaływania na środo-
wisko – 28 września 2011 r.

WÓLKA PRACKA
Przystąpienie do mpzp czę-

ści wsi Wólka Pracka – uchwała
Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
1394/XLVI/2010 z dnia 28 kwiet-
nia 2010 r.
• Uchylenie uchwałą Nr
332/XIV/2011 z dnia 23 listopada
2011 r. na wniosek właściciela te-
renu objętego projektem planu
uchwały Nr 1394/XLVI/2010 
z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
w sprawie przystąpienia do
sporządzenia tego planu.

ZALESIE GÓRNE
Przystąpienie do zmiany

mpzp części wsi Zalesie Górne
(dot. dz. nr ewid. 798 zał. 1 oraz dz.
nr 708, 709, 710, 711 i 725, zał. 2).
Uchwała Rady Miejskiej w Piasecz-
nie Nr 1287/L/2006 z dnia 25 maja
2006 r. Sprostowanie błędu 
w uchwale – uchwała Rady Miej-
skiej w Piasecznie Nr 483/XIX/2008
z dnia 6 lutego 2008 r.
• Skierowanie pisma do Dyrek-
tora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych z prośbą o pilne
rozpatrzenie wniosku i wyda-
nie decyzji w sprawie odlesienia
w dniu 5 września 2009 r.

Przystąpienie do mpzp tere-
nów turystyczno rekreacyjnych
wokół zbiorników wodnych Za-
lesia Górnego i IRS Żabieniec
oraz fragmentu lasu chojnow-
skiego – uchwała Rady Miejskiej
w Piasecznie Nr 1305/LI/2006 
z dnia 12 czerwca 2006 r.
• Projekt w trakcie opracowy-
wania.

Przystąpienie do mpzp części
wsi Zalesie Górne I – uchwała Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr
1162/XXXIX/2009 z dnia 23 wrze-
śnia 2009 r. Zmiana uchwały –
uchwała Rady Miejskiej w Piasecz-
nie Nr 1220/XLI/2009 z dnia 18 listo-
pada 2009 r., uchwała Rady Miej-
skiej w Piasecznie Nr 252/XI/2011 
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
• Przedstawienie projektu planu
Piaseczyńskiej Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicz-
nej na posiedzeniu w dniu 8
grudnia 2011 r.

Przystąpienie do mpzp czę-
ści wsi Zalesie Górne dla działki
nr ewid. 653 – uchwała Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr
331/XIV/2011 z dnia 13 listopada
2011 r.
• Wysłanie wniosku o zajęcie
stanowiska w sprawie przepro-
wadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
oraz uzgodnienia zakresu pro-
gnozy oddziaływania na środo-
wisko – 18 marca 2010 r.

ŻABIENIEC
Przystąpienie do mpzp czę-
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Plany w trakcie zmian
Stan zaawansowania prac nad planami



Jakie informacje zawiera
nowa mapa?
• Interfejs aplikacji został zapro-
jektowany tak, aby w prosty
sposób włączać i wyłączać po-
szczególne warstwy.
• W osobnych warstwach przed-
stawiono zakres granic sołectw
wchodzących w skład gminy,
siatkę ulic i dróg, sieć odwodnie-
niową oraz pokrycie obszaru ca-
łej gminy miejscowymi planami.
• W warstwie z planami zago-
spodarowania po kliknięciu na
dany obszar mapy miejsce po-
krycia planem zostaje podświe-
tlone, zaś z boku pojawiają się
pliki do pobrania: obowiązująca
uchwała oraz załączniki gra-
ficzne – w łatwy sposób dociera
się do treści uchwały i wszyst-
kich jej zmian oraz aktualnego
załącznika graficznego przed-
stawiającego precyzyjnie ob-
szar objęty planem.
• Aplikacja zawiera również in-
tuicyjną wyszukiwarkę ulic – co
znacznie ułatwia odnalezienie
konkretnego fragmentu ulicy.
• Nowoczesne, proste i wydajne
rozwiązania zastosowane 
w aplikacji pozwalają na efek-

tywną pracę z mapami nawet
na starszych komputerach.

Powyższe zestawy mapowe
są zintegrowane przestrzenie, co
oznacza, że użytkownik pozy-
skuje różne informacje o wybra-
nym fragmencie miasta, pozo-
stając wciąż w tym samym
widoku mapy. Nawigacja od-
bywa się intuicyjnie i płynnie.
Internauta ma możliwość kon-
troli wyświetlanej lub drukowa-
nej treści mapy poprzez kontrolę
nad aktywnymi zestawami
warstw. Obszar zainteresowa-
nia można wydrukować w wy-
sokiej rozdzielczości.

Dlaczego warto korzystać
z interaktywnej mapy?
• Przede wszystkim ze względu
na zakres merytoryczny i szcze-
gółowość map. W największej
skali widoczne są granice działek.
Rysunek mapy bazuje na uprosz-
czonej mapie ewidencji gruntów.
• Jest to jedyne miejsce, które 
w kompleksowy sposób zbiera 
i w przystępny sposób prezentuje
nie tylko wszystkie aktualnie obo-
wiązujące plany zagospodarowania,
ale również wszystkie ich zmiany.

• Dodatek specjalny do mapy
stanowi warstwa zawierająca
szczegółową mapę sieci odwod-
nieniowej. Jest to efekt przepro-
wadzonej przez gminę inwen-
taryzacji terenowej istniejących
obiektów odwodnienia.
• Zestawy mapowe są często ak-
tualizowane, a zakres tematyczny
warstw będzie stale rozszerzany.
• Autorzy opracowania rozwa-
żają wprowadzenie w przyszło-
ści numeracji ewidencyjnej i ad-
resowej działek oraz dodanie
kolejnych warstw, m.in. z siecią
kanalizacyjną, wodociągową,
gazową, elektryczną. Rozwa-
żane jest również naniesienie li-
nii komunikacji miejskiej oraz
rozkładu przystanków.

Celem nadrzędnym mapy
jest szybka, prosta informacja,
służąca jak najpełniejszej wie-
dzy na temat wybranego ob-
szaru gminy. Takie narzędzie
stanowi cenne źródło wiedzy
dla osób zainteresowanych
kupnem domu lub działki.
Wszystkie te osoby poprzez na-
szą aplikację dostaną aktualną 
i pełną wiedzę na temat wybra-
nego obszaru.

Wszelkie uwagi odnośnie
do działania aplikacji, ewentu-
alnych błędów i propozycji roz-
szerzenia mapy prosimy kiero-
wać do Biura Promocji 
i Informacji Gminy Piaseczno
(e-mail: pawlak@piaseczno.eu).

Planowanie przestrzenne jest jed-
nym z najważniejszych zadań sa-
morządu lokalnego. Ma ono za-
pewnić prawidłowy rozwój
poszczególnych obszarów gminy
poprzez odpowiednie organizo-
wanie przestrzeni na potrzeby
człowieka, przy jednoczesnym po-
szanowaniu nadrzędnych intere-
sów regionu czy kraju. Niezwykle
ważne jest zaangażowanie miesz-
kańców w proces tworzenia pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego tak, aby mogli mieć
wpływ na otaczającą ich rzeczy-
wistość. Sama procedura wdraża-
nia planów jest niestety dość cza-
sochłonna i skomplikowana,
dlatego chcemy przybliżyć miesz-
kańcom, jak chronologicznie wy-

glądają poszczególne etapy pracy
nad nowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego.

Etapy tworzenia planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego zgodnie z art. 17 ustawy
o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia
27 marca 2007 r. (DzU z 2003
r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.):
1. Podjęcie przez Radę Miejską
uchwały o przystąpieniu do spo-
rządzenia planu lub jego zmiany.
2. Ogłoszenie w prasie lokalnej 
i poprzez obwieszczenia oraz 
w sposób zwyczajowo przyjęty 
o możliwości składania wnio-
sków do planu lub jego zmiany
(w terminie nie krótszym niż

21 dni od ukazania się w prasie
lokalnej).
3. Zawiadomienie pisemne in-
stytucji i organów właściwych
do uzgadniania i opiniowania
planów o przystąpieniu do spo-
rządzenia planu lub jego
zmiany z prośbą o składanie
wniosków do planu (w terminie
21 dni od daty otrzymania).
4. Sporządzenie projektu planu
miejscowego wraz z prognozą od-
działywania na środowisko oraz
prognozą skutków finansowych
uchwalenia planu miejscowego.
5. Przedstawienie projektu planu
do zaopiniowania na komisji
urbanistyczno-architektonicznej.
6. Przesłanie projektu planu do
właściwych instytucji w celu

jego uzgodnienia bądź zaopinio-
wania (w terminie 30 dni od
daty otrzymania).
7. Uzyskanie zgody na zmianę prze-
znaczenia gruntów rolnych i leś-
nych na cele nierolnicze i nieleśne.
8. Wprowadzenie zmian wyni-
kających z uzyskanych opinii 
i dokonanych uzgodnień.
9. Ogłoszenie w prasie lokalnej 
i poprzez obwieszczenia oraz 
w sposób zwyczajowo przyjęty 
o wyłożeniu projektu planu do pu-
blicznego wglądu wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowi-
sko na okres co najmniej 21 dni
oraz określenie terminu składania
uwag do projektu planu (nie krócej
niż 14 dni od dnia zakończenia
okresu wyłożenia projektu planu).

Organizacja w trakcie wyłożenia
do publicznego wglądu dyskusji
publicznej nad przyjętymi w pro-
jekcie planu rozwiązaniami.
10. Rozpatrzenie uwag w terminie
nie dłuższym niż 21 dni od dnia
upływu terminu ich składania.
11. Wprowadzenie zmian do pro-
jektu planu miejscowego wyni-
kających z rozpatrzenia uwag 
i ewentualne, w niezbędnym za-
kresie, ponowienie procedury.
12. Przedstawienie Radzie Miej-
skiej projektu planu miejscowego
wraz z listą nieuwzględnionych
uwag w celu zatwierdzenia.
13. Uchwalenie planu miejscowego
po stwierdzeniu, że nie narusza on
ustaleń studium, rozstrzygając jed-
nocześnie o sposobie rozpatrzenia

uwag do projektu planu oraz spo-
sobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.
14. Przygotowanie dokumentacji
planistycznej do przedstawienia
wojewodzie w celu oceny jej zgod-
ności z przepisami prawnymi.
15. Przekazanie wojewodzie uchwa-
ły w sprawie uchwalenia planu
miejscowego wraz z załącznikami
oraz dokumentacją prac planistycz-
nych w celu oceny ich zgodności 
z przepisami prawnymi.
16. Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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Interaktywna mapa planów 
zagospodarowania przestrzennego

Procedura planistyczna

Gminna strona internetowa zy-
skała nowe narzędzie prezentujące
w przyjazny sposób plany zagospo-
darowania przestrzennego

ści wsi Żabieniec – uchwała
Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
122/VII/2007 z dnia 14 marca
2007 r.
• Zbieranie uwag do projektu
planu do dnia 4 kwietnia 2012 r.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ - PIA-
SECZNO z dnia 1 marca 2012 r.

W sprawie przystąpienia do
sporządzenia mpzp części mia-
sta Piaseczno dla obszaru ogra-
niczonego ulicami: Okulickiego,
Julianowską, granicą admini-
stracyjną miasta Piaseczna oraz
ulicami Przesmyckiego, Żegliń-
skiego, Chyliczkowską i Armii Kra-
jowej – uchwała Nr 921/XXII/2009
z dnia 18 lutego 2009 r.
• Uchwalenie planu na sesji
Rady Miejskiej w dniu 15 lutego
2012 r.

W sprawie przystąpienia do
sporządzenia mpzp części mia-
sta Piaseczno dla obszaru ogra-
niczonego ulicami: Jana Pawła II,
Wojska Polskiego, Sienkiewicza,
terenu kolei Warszawa – Radom
– uchwała Nr 923/XXII/2009 
z dnia 18 lutego 2009 r. 
• Przekazanie do Rady Miejskiej
projektu uchwały w sprawie
etapowego uchwalenia mpzp.

W sprawie przystąpienia do
sporządzenia mpzp części mia-
sta Piaseczno dla obszaru ogra-
niczonego ulicami: Sportową,
Asfaltową, rzeką Jeziorką, gra-
nicą administracyjną wsi Siedli-
ska i granicą w odległości 100 m
od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką
i Świętojańską – uchwała Nr
992/XXXIV/2009 z dnia 29
kwietnia 2009 r.
• Wysłanie projektu planu do
uzgodnienia do UKE w dniu 20
lutego 2012 r.

W sprawie przystąpienia do
sporządzenia mpzp części mia-
sta Piaseczno dla obszaru ogra-
niczonego ulicami: Energe-

tyczną, Puławską, Okulickiego 
i Mleczarską – uchwała Nr
1057/XXXVI/2009 z dnia 17
czerwca 2009 r.
• Wysłanie projektu planu do
uzgodnienia do UKE w dniu 20
lutego 2012 r.

W sprawie przystąpienia do
sporządzenia mpzp części mia-
sta Piaseczno dla obszaru ogra-
niczonego ulicami: Okulickiego,
Puławską, Jana Pawła II oraz te-
renem kolei Warszawa – Radom
– uchwała Nr 1058/XXXVI/2009
z dnia 17 czerwca 2009 r.
• Procedura sporządzenia pro-
jektu planu zawieszona do
czasu opracowania koncepcji
komunikacyjnej ul. Sikorskiego
i jej skrzyżowania z ul. Wojska
Polskiego.

W sprawie przystąpienia do
sporządzenia mpzp części miasta
Piaseczno dla obszaru ograniczo-
nego ulicami: Redutową, Pod Ba-
teriami, Dworską oraz granicą ad-
ministracyjną miasta Piaseczno –
uchwała Nr 1163/XXXIX/2009 
z dnia 26 sierpnia 2009 r. Zmiana
uchwały – uchwała Nr 249/XI/2011
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
• Wysłanie projektu planu wraz
z prognozą oddziaływania na
środowisko do RDOŚ i PPIS 
w celu zaopiniowania i uzgod-
nienia w dniu 28 grudnia 2011 r.

W sprawie przystąpienia do
sporządzenia mpzp części mia-
sta Piaseczno dla obszaru ogra-
niczonego ulicami: Graniczną,
Al. Wilanowską, północną linią
rozgraniczającą obszaru ozna-
czonego symbolem E17, Us, Ls,
ul. Dworską oraz Pod Bateriami
– uchwała Nr 1221/XLI/2009 
z dnia 18 listopada 2009 r.
• Wysłanie projektu planu wraz
z prognozą oddziaływania na
środowisko do RDOŚ i PPIS 
w celu zaopiniowania i uzgod-
nienia w dniu 30 grudnia 2011 r.

W sprawie przystąpienia do
sporządzenia mpzp części miasta
Piaseczno ograniczonego od po-
łudnia, zachodu i północy granicą
administracyjną miasta oraz od
wschodu ul. Okrężną – uchwała
Nr 1222/XLI/2009 z dnia 18 listo-
pada 2009 r. Zmiana uchwały –
uchwała Nr 250/XI/2011 z dnia 24
sierpnia 2011 r.
• Wysłanie projektu planu wraz
z prognozą oddziaływania na
środowisko do RDOŚ i PPIS 
w celu zaopiniowania i uzgod-

nienia w dniu 30 grudnia 2011 r.
W sprawie przystąpienia do

sporządzenia zmiany mpzp
części miasta Piaseczno dla
działek nr ewid. 52/1, 62/2 z ob-
rębu 19 – uchwała Nr 43/IV/2011
z dnia 26 stycznia 2011 r.
• Przekazanie projektu planu do
uchwalenia na sesji Rady Miej-
skiej w dniu 14 marca 2012 r.

W sprawie przystąpienia do
sporządzenia mpzp części mia-
sta Piaseczno (Zalesie Dolne) dla
działki nr ewid. 92 z obrębu 63
– uchwała Nr 44/IV/2011 z dnia
26 stycznia 2011 r.
• Przekazanie projektu planu do
uchwalenia na sesji Rady Miej-
skiej w dniu 14 marca 2012 r.

W sprawie przystąpienia do
sporządzenia mpzp części mia-
sta Piaseczno ograniczonego uli-
cami: Geodetów, Julianowską,
Okulickiego, Puławską w zakre-
sie terenu oznaczonego symbo-
lem 1UP – uchwała Nr 270/XII/2011
z dnia 21 września 2011 r.
• Zawiadomienie o przystąpie-
niu do sporządzenia zmiany
planu instytucje i organy wła-
ściwe do uzgadniania i opinio-
wania planu w dniu 27 paździer-
nika 2011 r.

W sprawie przystąpienia do
sporządzenia mpzp części mia-
sta Piaseczno (obejmującej ob-
szar między ulicami Morcinka,
Wyczółkowskiego, Gałczyń-
skiego i granicą działek 4/1 i 4/2
– uchwała Nr 366/XV/2011 z dnia
14 grudnia 2011 r.
• Wysłanie wniosku o zajęcie
stanowiska w sprawie przepro-
wadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
oraz uzgodnienia zakresu pro-
gnozy oddziaływania na środo-
wisko do PPIS i RDOŚ w dniu 3
stycznia 2011 r.

W sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany mpzp
części miasta Piaseczno za-
twierdzonego uchwałą Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr
216/X/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. –
uchwała Nr 420/XVIII/2012 
z dnia 15 lutego 2012 r.

W sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany mpzp czę-
ści miasta Piaseczno (Zalesie
Dolne) zatwierdzonego uchwałą
Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
418/XVIII/2003 z dnia 18 grudnia
2003 r. – uchwała Nr 421/XVIII/2012
z dnia 15 lutego 2012 r.                       *

Tyle planów tylko 
z obszaru miasta

Piaseczna jest 
w trakcie zmian 

14



Wszystkich zainteresowanych
informujemy, że termin składa-
nia wniosków mija 16 kwietnia
2012 r.

Dzięki trwającej od 2003 r.
akcji udało się wyeliminować
już ponad 2256 ton eternitu
zdemontowanego z budynków
mieszkalnych i gospodarczych,
znajdujących się na terenie
gminy Piaseczno. W samym
tylko 2011 r. usunięto około 600
ton. Na realizację tego zadania
gmina otrzymała kwotę
50.281,32 zł z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz
20.000,00 zł ze Starostwa Po-
wiatowego w Piasecznie.

Mieszkańcy, którzy będą
chcieli w tym roku skorzystać 
z bezpłatnego odbioru i utylizacji
azbestu, zobowiązani są złożyć od-
powiedni wniosek wraz z wyma-
ganymi załącznikami do 16 kwiet-
nia 2012 r. Po tym terminie wnioski
na rok bieżący nie będą przyjmo-
wane. Wzory dokumentów do-
stępne są na stronie internetowej
www.piaseczno.eu, a także 
w kancelarii oraz w pokoju nr 63
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Akcja rozpocznie się po
przeprowadzeniu przetargu.
Koszty związane z odbiorem 
i utylizacją wyrobów zawiera-
jących azbest poniesie gmina.
Właściciele obiektów zobowią-
zani są jedynie do sfinansowa-
nia bezpiecznego demontażu
eternitu oraz, co oczywiste, no-
wego pokrycia dachu.

Ustawowy termin usunię-
cia wszystkich wyrobów zawie-
rających azbest to rok 2032.    *
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8 marca br. przestają funkcjonować dotychczasowe numery infolinii
dla mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska
Chopina. Od 9 marca wszyscy zainteresowani mogą dzwonić bez-
pośrednio do ekspertów Portów Lotniczych dostępnych pod nu-
merami: 22 650 19 23 i 22 650 19 24.

„Tak dla S7” 
Bezpłatny odbiór azbestu  

Wdychanie pyłu azbestu jest niebezpieczne dla zdrowia
foto  Ministerstwo Środowiska

Urząd Miasta 
i Gminy Pia-
seczno kontynu-
uje program
bezpłatnego od-
bioru i utylizacji
odpadów zawie-
rających azbest 

Za pośrednictwem strony inter-
netowej oraz portali społeczno-
ściowych Centrum Zrównowa-
żonej Przestrzeni rozpoczęło
zbieranie podpisów pod petycją
w tej sprawie.

Przyczynkiem do rozpo-
częcia akcji była wypowiedź
ministra transportu, Sławo-
mira Nowaka, który niedawno
na łamach prasy oświadczył,
że będzie szukał pieniędzy na
drogi wylotowe z Warszawy.
Odcinek S7 Warszawa – Grójec
posiada już prawomocną de-
cyzję środowiskową i przetarg
na jego budowę mógłby się
rozpocząć. Mimo tego w Pro-
gramie Budowy Dróg Krajo-
wych na lata 2011–2015 został
on wpisany do załącznika nr
2 (przewidywana realizacja po
2013 r.).

Budowa odcinka S7 War-
szawa – Grójec przyniesie wiele
korzyści dla mieszkańców połu-
dnia aglomeracji warszawskiej,
południowych dzielnic War-
szawy oraz dla komunikacji 
w całej Polsce. Do najważniej-
szych możemy zaliczyć: odcią-
żenie ul. Puławskiej, odciążenie
wjazdu do Warszawy i wyjazdu
z niej na wysokości Janek i Ra-
szyna, komfortowy wyjazd ze
stolicy w kierunku Krakowa,
ułatwiony dojazd do międzyna-
rodowego lotniska Okęcie dla
mieszkańców Radomia i Grójca
oraz dla osób z południa Polski,
rozwój południa aglomeracji
warszawskiej oraz sprawniejszą

komunikację pomiędzy połu-
dniem aglomeracji a stolicą 
i usprawnienie komunikacji po-
między południem a północą
kraju.

Podpisy zbierane są na razie
w formie elektronicznej na stro-
nie internetowej inicjatywy
www.takdlas7.pl. Jednak w ciągu
najbliższych tygodni przewidy-
wane są punkty zbierania pod-
pisów pod petycją na terenie po-
wiatu piaseczyńskiego oraz po-
łudniowych obrzeży Warszawy.

Wszelkie informacje na te-
mat inicjatywy dostępne są na
stronie www.takdlas7.pl oraz
na portalu Facebook.                

*

W bardzo łatwy sposób można
pomóc potrzebującym osobom
i organizacjom zajmującym się
różnorodnymi dziedzinami, wy-
starczy przy wypełnianiu ze-
znania podatkowego (interne-
towo lub w postaci papierowej)
w rubryce wnioskowej o prze-
kazanie 1% podatku na rzecz or-
ganizacji pożytku publicznego
wpisać odpowiedni numer KRS
i wnioskowaną kwotę. Gdy
chcemy wesprzeć konkretną
osobę, czasem trzeba również
wpisać jej dane w rubryce o in-
formacji uzupełniającej.

Gdzie szukać informacji?
Wykaz organizacji po-

żytku publicznego, którym
podatnicy mogą przekazać 1%
przy rozliczeniach za rok 2011,
publikowany jest na stronach
BIP Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Znaleźć go
można również m.in. w bazie
organizacji pozarządowych
oraz na stronie www.pozy-
tek.gov.pl.

Specjalnie dla potrzeb wy-
szukiwania lokalnych organiza-
cji pożytku publicznego, którym
można przekazać 1% podatku,
uruchomiliśmy na stronie za-
kładkę, gdzie umieszczamy
apele i odpowiednie dane. 

Czekamy na informacje od
organizacji, które chciałyby
opublikować tu własne ogłosze-
nia: promocja@piaseczno.eu.

*

Podaruj 1% podatku
Zachęcamy
mieszkańców 
do przekazania
1% podatku dla
wybranej organi-
zacji pożytku 
publicznego

„Tak dla S7” to ini-
cjatywa, której
celem jest przy-
spieszenie reali-
zacji drogi
wylotowej z War-
szawy – odcinka
drogi S7 War-
szawa – Grójec

Upływa termin ważności dowodów 
osobistych wydanych w 2002 roku
Biuro Dowodów Osobistych in-
formuje, że w 2012 r. upływa ter-
min ważności dowodów osobi-
stych wydanych w 2002 r.
Prosimy wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy, którym
upływa termin ważności do-
wodu, o zgłaszanie się do Wy-
działu Spraw Obywatelskich,
Obronnych i Zarządzania Kryzy-
sowego Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno, ul. Kościuszki 5 (na
parterze budynku) w godzinach
pracy Urzędu, w celu złożenia
wniosku o wydanie nowego do-
wodu osobistego.

Jak sprawdzić, kiedy koń-
czy się termin ważności
dowodu osobistego?

Dowody osobiste wyda-
wane są z określonym termi-
nem ważności. Każdy posiadacz

dowodu osobistego może sam
sprawdzić, kiedy upływa ten
termin – jest on wskazany w
prawym dolnym rogu dowodu
osobistego. Jedynie osoby, które
złożyły wniosek po ukończeniu
65. roku życia, otrzymują do-
wody osobiste na czas nieozna-
czony. O wymianę dowodu oso-

bistego należy wystąpić nie
później niż na 30 dni przed
upływem terminu ważności do-
wodu. Wymiana dowodów oso-
bistych jest bezpłatna.

Dowody osobiste, którym
upłynął termin ważności, są
NIEWAŻNE!

Nowe numery telefonów dla mieszkańców
Obszaru Ograniczonego Użytkowania 



Zawody te były jednocześnie
eliminacjami do Mistrzostw
Świata i Europy międzynarodo-
wej federacji IFMD (Internatio-
nal Federation Modern Dance
Sport). Organizatorzy, tak jak
w poprzednim roku, przygoto-
wali imprezę perfekcyjnie 
i z  rozmachem. W zawodach
wystartowało aż 800 tancerzy
z 16 ośrodków tańca z całej Polski.

K.S Grawitacja reprezento-
wało 30 zawodniczek. Dwu-
dniowe zmagania tancerek za-
owocowały wieloma zasłużo-
nymi medalami i nominacjami do
Kadry Kraju.  Zawodniczki K.S Gra-
witacja zdobyły łącznie 18 miejsc
medalowych, w tym 8 pierw-
szych miejsc, 2 drugie i 8 trzecich
miejsc. Okazało się, że wiele go-
dzin spędzonych na salach i wy-
tężone treningi przyniosły ocze-
kiwane efekty. Największe brawa
i gratulacje należą się dziewczę-
tom w kategorii juniorek, które
zdominowały finały zdobywając
złote medale we wszystkich kate-
goriach, w których startowały. 

Wyniki zawodniczek
Młodzicy: Disco Dance solo:

III miejsce – Zuzia Koniarska, 
V miejsce Natalia Stasik; Disco
Dance Duety: III miejsce Natalia
Stasik i Oliwia Rybicka; Disco Fre-
style solo: III miejsce Jagoda Pią-
tek, IV miejsce Natalia Stępień.

Juniorzy Młodsi: Disco
Dance solo: III miejsce Carla
Achme, VI miejsce Julka Boro-
wiecka; Disco Dance Duety: IV
miejsce Magda Miksa i Ania Bo-
siek, VI miejsce Julka Turska 
i Carla Achme; Mini Formacja Di-
sco Dance (NASCENT STARS):  III
miejsce w składzie: Sandra Jac-
kowska, Zuzia Szewczak, Natalia
Stasik, Zuzia Bielecka, Weronika
Śmigielska, Magda Chyła, Jagoda
Duszkiewicz; Disco Freestyle
solo: I miejsce Magda Miksa, III
miejsce Kasia Stefańska, VI miej-
sce Wiktoria Pluta; DF Duety: 
I miejsce Kasia Stefańska i Carla
Achme; Mini Formacja Disco
Freestyle ( RISING STARS): I miej-
sce w składzie: Wiktoria Pluta,
Magda Miksa, Julka Posnik, Julka
Borowiecka, Kasia Stefańska,
Carla Achme, Julka Turska.

Juniorzy: Disco Dance
solo: I miejsce Edyta Szczęsna,
II miejsce Adrianna Poręcka, 

V miejsce Natalia Dąbrowska,
VII miejsce Marta Woźniak; Di-
sco Dance Duety: I miejsce Na-
talia Dąbrowska i Ida Malec, III
miejsce Marta Woźniak i Ha-
nia Biczysko; Mini Formacja
Disco Dance (SHINING STARS):
I miejsce w składzie: Edyta
Szczęsna, Ada Poręcka, Ida Ma-

lec, Natalia Dąbrowska, Marta
Woźniak, Iga Włodarczyk, Ha-
nia Biczysko; Disco Freestyle
solo: I miejsce Adrianna Po-
ręcka, III miejsce Edyta Szczę-
sna, IV miejsce Ida Malec, VI
miejsce Natalia Dąbrowska; 
DF Duety: I miejsce Ada Po-
ręcka i Edyta Szczęsna.              *
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Gminny Punkt Konsultacyjny
Zaprasza osoby, które są zaniepokojone bądź do-
strzegają swój problem z używaniem alkoholu lub
innych substancji psychoaktywnych, oraz członków
ich rodzin.

Gminny Punkt Konsultacyjny oferuje bezpłatnie:
– informacje o możliwościach profesjonalnej terapii
odwykowej,
– 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

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno informuje o prowa-
dzeniu akcji likwidacji nieopłaconych grobów ziem-
nych na cmentarzu komunalnym przy ulicy Julia-
nowskiej w Piasecznie. Informacja: tel. 22 756 75 85.

W ostatnich latach gmina Piaseczno przeznaczyła znaczące
środki finansowe na budowę sieci kanalizacyjnej oraz rozbu-
dowę dwóch oczyszczalni ścieków. Realizacja tych inwestycji
umożliwia przyłączenie ponad 4500 nieruchomości do sieci ka-
nalizacyjnej, 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)
właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia posesji
do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym wobec właścicieli, którzy nie wy-
wiązali się z obowiązku, zostaną wszczęte postępowania admi-
nistracyjne. Postępowanie takie skutkuje wydaniem decyzji
nakazującej wykonanie przyłącza. Niewykonanie obowiązku
zawartego w decyzji skutkuje wszczęciem postępowania egze-
kucyjnego i wiąże się z nałożeniem grzywny.

W celu podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
należy 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 wy-
konania przyłączenia budynku do kanalizacji Przedsiębiorstwu
Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie istnieje możliwość roz-
łożenia płatności 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

Marta Woźniak - zdobywczyni III miejsca w parze z Hanią
Byczysko w kategorii Disco Dance foto Szymon Kowalewski

Likwidacja nieopłaconych grobów

Od 29 lutego br. w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
na półpiętrze przy sali konferencyjnej czynna jest filia
Urzędu Pocztowego nr 1.

Punkt ten świadczy niemal wszystkie usługi realizowane
przez Pocztę Polską – z wyjątkiem odbioru listów awizo-
wanych, nadawania poczteksu, przekazów pocztowych.
Godziny otwarcia: pon.: 8.15–17.45; wt.–pt.: 8.15–15.45.

Filia poczty w Urzędzie Miasta

Krajoznawcy PTTK zapraszają w dniu 17 marca 2012 r.
(sobota) na spacer z przewodnikiem po piaseczyńskiej
starówce. Spacer rozpoczyna cykl wycieczek pod na-
zwą “Jak to drzewiej bywało”. Zbiórka na placu Piłsud-
skiego w Piasecznie o godz. 10.00. Czas spaceru ok. 2
godzin. Udział w wycieczce jest bezpłatny. 

PTTK zaprasza

W dniach 26-30 marca 2012 r pod
patronatem Centrum Kultury na
terenie Piaseczna odbędzie się ak-
cja charytatywna "Podaruj dzie-
ciom dwa kółka", której celem jest
pozyskanie od mieszkańców na-
szego miasta sprawnych i zadba-
nych rowerów. Zostaną one prze-
kazane wychowankom domów
dziecka w Konstancinie, Górze
Kalwarii oraz Warszawie  (Dom
Dziecka nr 10  w  Pyrach)

Zgłoszenia  telefoniczne
lub e-mailowe  od darczyńców 
w  w dniach 26-30 marca w godz
10:00 -15:00 przyjmować będzie
Katarzyna Resiak koordynator ak-
cji z ramienia Centrum Kultury,

tel 22 756 76 00 ,   e-mail: 
katarzyna.resiak@kulturalni.pl

Podaruj dzieciom dwa kółka

Tak sympatycznie – od używa-
nego logo – nazwana została
grupa dorosłych, którzy pod
okiem trenera Janusza Jakób-
czaka z Młodzieżowego Klubu
Sportowego Piaseczno uczą się
pływać lub doskonalą wcześniej
nabyte umiejętności pływackie.

Dwa razy w tygodniu, nie-
zwykle punktualnie, „Ropuszki”
rozpoczynają swoje zmagania 
z wodą.

A nie są to zmagania łatwe;
wszyscy podlegają reżimowi
treningowemu, nie ma tłuma-
czenia, że „fryzura się rozsypie”
albo ktoś czegoś nie potrafi. 
W wodzie tego nie widać, ale
pot leje się obficie.

Nie zawsze łatwo przycho-
dzi pozbycie się złych nawy-
ków, trener nie zostawia czasu
na dyskusje, woda zalewa
głowę i... basen jest długi. Lista
skarg jest dłuższa, ale nikt się
nie poddaje. Przecież inni pa-
trzą i dopingują. Panuje rzeczy-
wista rywalizacja.

Tych, którzy myślą, że prze-
sadzamy, informujemy, że plan
treningowy bardziej zaawanso-
wanych „ropuch” to każdora-
zowo 1000 metrów – i to głów-
nie ćwiczeń! Tego, by był
realizowany, pilnuje pomocnik
trenera Janusza – klubowy „ma-
sters” Wojciech Kossowski.

Wkrótce zaczynamy przy-
miarki do „motyla”! Zawodnicy
sekcji – drżyjcie!

Dla chętnych, którzy chcą do-
łączyć do grupy „Ropuszek” infor-
macja na stronie internetowej:
mkspiaseczno.ugu.pl.

Przy okazji tego podsumowa-
nia – serdeczne podziękowania dla
obsługi basenu za nadspodziewa-
nie serdeczne przyjęcie i pomoc.

WK

Ropuchy na 
basenie
A w zasadzie „Ropuszki” – bowiem
minął właśnie pierwszy miesiąc,
odkąd się „zagnieździły” na piase-
czyńskim basenie

Sukces zawodniczek Klubu  
Sportowego Grawitacja 
W dniach 25-26 lutego 2012 roku w
Teresinie odbyły się Mistrzostwa
Ekstraklasy Związku Nowocze-
snego Tańca Sportowego w Disco
Dance i Disco Freestyle



Zespół Projekt Volodia, z udzia-
łem Mirosława Baki, zaprezen-
tuje nowoczesne adaptacje pio-
senek jednego z najsłynniejszych
rosyjskich bardów. Pomysło-
dawcą Projektu jest Janusz Ka-
sprowicz, dożywotni wielbiciel
twórczości Włodzimierza Wysoc-
kiego, jak i jego osoby. Zafascyno-
wany zjawiskiem popularności
tego barda postanowił zmierzyć
się z dorobkiem Wysockiego 
w dość niespotykany sposób.

Wielbiciele Włodzimierza
Wysockiego, przyzwyczajeni
do jego twórczości, mogą być
nieco zaskoczeni formą, w ja-
kiej są prezentowane utwory, 
a to za sprawą muzyków two-
rzących zespół Projekt Volodia,
wywodzących się z różnych ko-
rzeni muzycznych (rock, fla-
menco, jazz tradycyjny). Skrzy-
żowanie tak odmiennych
gatunków muzycznych pozwo-
liło na stworzenie niepowta-

rzalnego, urozmaiconego 
(w formie przystępnej również
dla młodych odbiorców) mate-
riału muzycznego. Brzmienie,
jakie uzyskał zespół, jest niepo-
wtarzalne i porównywać je
można przede wszystkim do
utworów Toma Waitsa. Zresztą
muzycy przyznają, że główną
inspiracją jest dla nich właśnie
wspomniany artysta. W 2010 r.
ich koncert transmitowany był
w radiowej Trójce ze Studia im.
Agnieszki Osieckiej. Uniwersal-
ność muzyki zespołu Projekt
Volodia pozwala zgromadzić na
koncertach publiczność w każ-
dym wieku, od nastolatków do
fanów pamiętających śpiew
Wysockiego na żywo. Dzięki

temu zespół występuje z powo-
dzeniem zarówno na dużych
scenach w salach widowisko-
wych, filharmoniach, amfite-
atrach, jak również w kameral-
nych, młodzieżowych klubach
muzycznych i jazzowych.
Wszędzie tam koncert, a wła-
ściwie spektakl muzyczny – ze
scenografią, prezentacją multi-
medialną – przyjmowany jest
entuzjastycznie i kończy się
bardzo często owacjami na sto-
jąco. Występ jest określany cza-
sami jako najważniejsze lo-
kalne wydarzenie muzyczne w
roku. Koncerty zespołu wzbo-
gacone są udziałem wybitnego
aktora teatralnego i filmowego
– Mirosława Baki. Wstęp 25 zł.

Piaseczyńska KULTURA

Projekt Volodia

Centrum Kultury 
w Piaseczne

Przystanek Kultura zaprasza

W sobotę 17 marca o godz. 18.30 
w piaseczyńskim Centrum Kultury
usłyszymy nowe brzmienie piosenek
Włodzimierza Wysockiego

Bajkoshibai to technika opowia-
dania, która rozwija wyobraźnię,
kreatywność, a także umiejętność
układania, pisania i opowiadania
historii. Jest to współczesna forma
kamishibai - wprowadzona przez
Pepe Cabana Kojachi w Peru, 
a w Polsce opracowana przez Mi-
chała Malinowskiego, kustosza
Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści. 

Uważa się, że kamishibai po-
wstało w Japonii w latach 20-
tych XX w., jednak jest to część
długiej tradycji obrazkowego opo-
wiadania historii (storytellingu),
którego początki można datować
na IX-X w., gdy mnisi używali ilu-
strowanych zwojów w połącze-
niu z narracją do przekazywania
nauki Buddy. Później, etoki, czyli
,,opowiadacze obrazków”, za-

adaptowali tę metodę do opowia-
dania świeckich historii.

Spotkanie zorganizowane
będzie w ramach  Ogólnopol-
skiego Festiwalu „Czarodzieje
Słowa”. Zapraszamy 23 marca
2012 o  godz. 20.00 do sali Domu
Kultury. Wstęp wolny.

Pepe Cabana Kojachi – opo-
wiadacz, bajkopisarz, ilustrator 
i projektant graficzny, jedna naj-
ważniejszych gwiazd sztuki opo-
wiadania w Peru. Jest prakty-
kiem techniki Kamishibai.  

Urodził się w Limie, w Peru,
19 marca 1970 r. Jego dzieciństwo
pełne było zabawy, gier, opowieści
i twórczości. Bardzo lubił teatr ma-
rionetek japońskich i tam zachwy-
cił się rytuałem wykorzystującym
hyoshigui (drewniane tabliczki)

anonsujące rozpoczęcie przedsta-
wienia. Zafascynował się również
twórczością Georga Lucasa i sagą
„Gwiezdnych Wojen”. Obecnie
Pepe Cabana Kojachi jest dyrekto-
rem i założycielem „Mukashi Mu-
kashi” - instytucji prezentującej

bajki peruwiańskie, japońskie i ze
świata oraz członkiem The Inter-
national Kamishibai Association
of Japan ( IKAJA), także współpra-
cownikiem Biblioteki Elena Ko-
hatsu z Centrum Kultury Peru-
wiańsko-Japońskiej. *

Czarodziej słowa z Peru
Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści
oraz Centrum Kultury zapraszają na
spotkanie z Pepe Cabana Kojachi pe-
ruwiańskim opowiadaczem bajek
metodą bajkoshibai

Uniwersalność muzyki zespołu Projekt Volodia pozwala zgromadzić na koncertach publiczność w każdym wieku
foto projektvolodia.pl

foto www.retabloayacuchano.blogspot.com

„CAFÉ MOINEAU” 
– piosenki Edith Piaf

Centrum Kultury w Piasecznie zaprasza na zajęcia 
do Przystanku Kultura, pl. Piłsudskiego 9.

Muzykoterapia – zajęcia muzyczne z elementami muzyko-
terapii dla dzieci (6–8 lat). Muzykoterapia rozwija zainteresowania
dziecka, wrażliwość zmysłową, wzbogaca świat wewnętrzny, za-
chęca do kontaktów społecznych, wyrabia estetykę ruchów, 
a wspólne zabawy dodają pewności siebie. Zajęcia odbywają się 
1 raz w tygodniu. Instruktor – Bartek Dygas.

Kurs grafiki komputerowej – program CorelDRAW dla dzieci 
i młodzieży (12–16 lat). Głównym założeniem programu jest pokazanie
młodzieży, że za pomocą komputera i programów graficznych można
stworzyć ciekawe ilustracje, komiksy, ulotki, zaproszenia, wizytówki, 
a także wiele innych interesujących prac. Na poszczególnych zajęciach
uczestnicy będą wykonywać projekty według własnych upodobań, 
a także zdobędą wiedzę na temat zasad projektowania (kompozycji, ko-
lorystyki, używania czcionek itd.). Zajęcia mają więc na celu pobudzić
wyobraźnię uczniów, rozwinąć ich zdolności plastyczne i estetyczne oraz
zainteresowania informatyczne. Instruktorka – Marzena Dołganiuk.

Warsztaty ceramiczne – mają na celu rozbudzanie wrażli-
wości artystycznej, rozwijanie zdolności manualnych i rozwój wy-
obraźni. Zajęcia uczą cierpliwości i koncentracji, są też doskonałą
formą terapii – uspokajają, relaksują, wyciszają. Zapraszamy mło-
dzież, a także dzieci w wieku 4–6 lat, wraz z rodzicem lub opieku-
nem, na warsztaty rodzinne. Instruktorka – Ewa Kaczanowska.

Kurs fotograficzny – przeznaczony jest dla początkujących
oraz lekko zaawansowanych amatorów fotografii. Obejmuje pod-
stawowe zagadnienia techniczne i estetyczne fotografii cyfrowej,
podstawy obsługi aparatu cyfrowego i cyfrowej obróbki zdjęć, za-
poznanie się z głównymi działami fotografii, a także wprowadzenie
do historii fotografii. Instruktor – Piotr Cieśla.

Otwarte Forum Wiedzy – nowy projekt realizowany w Przy-
stanku Kultura. Został on pomyślany jako interaktywna forma pro-
mowania wiedzy. W ramach Otwartego Forum Wiedzy proponujemy
Państwu serię wykładów na tematy raczej... kontrowersyjne: budzące
tyleż sprzeciwów, co entuzjazmu. Zachęcamy zatem nie tylko do wy-
słuchania wykładów, ale także do zaprezentowania swoje wiedzy 
i przemyśleń. Nasza oferta skierowana jest zarówno do dorosłych, jak
i do młodzieży. Na początek, 24 marca (sobota) o godz. 16.00, zapraszamy
na wykład „Ukrywane fakty na temat żywności modyfikowanej ge-
netycznie”, który wygłosi prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Wiąckowski.

Więcej informacji, również o pozostałych zajęciach i warsztatach
– tel. 22 716 79 62 lub e-mail: informacja.przystanek@kulturalni.pl.

Centrum Kultury posiada również sale do wynajęcia (74
i 32 mkw.) – na szkolenia, spotkania rekrutacyjne, promo-
cyjne i inne w rozliczeniu godzinowym. Sale wyposażone
są w niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń.

Dodatkowe informacje – tel. 22 716 79 62 lub e-mail: 
organizacja.przystanek@kulturalni.pl.

20 marca 2012 r., godz. 20.00 - recital Ewy Borowskiej
z udziałem Janusza Tylmana i Pawła Olszewskiego, sala
Domu Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49.

Ewa Borowska – śpiewała w chórze Operetki Warszawskiej.
Była asystentką Marii Fołtyn przy II Międzynarodowym Konkursie
Wokalnym im. Stanisława Moniuszki. Szczególnie upodobała sobie
piosenkę francuską. Od lat koncertuje, śpiewając piosenki z reper-
tuaru Edith Piaf w wersji oryginalnej.

- Mam nadzieję, że atmosfera kawiarenki przeniesie Państwa
do Francji, do Paryża, gdzie w jego uroczych zaułkach slychać echa
francuskich melodii, paryskich piosenek. Chcąc przybliżyć ich
wspaniały, niepowtarzalny klimat, wykonam je w oryginalnej wer-
sji. Śpiewając po francusku, doznaję silniejszych wzruszeń i emocji.
Mam nadzieję, że udzielą się i Państwu i że wspólnie przyżyjemy
niezapomniane chwile - mówi Ewa Borowska.

Janusz Tylman – polski kompozytor oraz pianista, twórca mu-
zyki filmowej, teatralnej oraz musicali. Jest absolwentem Akademii
Muzycznej w Warszawie. W latach 2001–2006 uczestniczył w pro-
gramie TVP2 „Śpiewające fortepiany”, gdzie jako pianista zasiadał
przy czarnym fortepianie. Od 2007 r. był trenerem wokalnym 
w programie telewizji Polsat „Jak oni śpiewają”. Jest autorem muzyki
do filmu animowanego „Król i królik” (2008) oraz autorem i wyko-
nawcą muzyki w kilku spektaklach Teatru Telewizji. Artystycznie
związany z Teatrem Żydowskim w Warszawie.

Paweł Olszewski – absolwent Szkoły Muzycznej II stopnia 
w klasie akordeonu. Obecnie nauczyciel w Szkole Muzycznej I stop-
nia Nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie. Jako muzyk występuje
również w wielu spektaklach Teatrów Ateneum, Dramatycznego 
i Powszechnego w Warszawie.


