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Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej str. 2
Sprawozdanie z pracy 
burmistrza str. 3
Ogłoszenie o planach zagospoda-
rowania przestrzennego   str. 6

Burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis

wyznaczył nagrodę za przyczynie-

nie się do ujęcia sprawców aktu

wandalizmu na terenie kościoła 

parafialnego w Zalesiu Dolnym. 
�str. 4

Piaseczyńska grupa Manaus
była gwiazdą festiwalu kultural-
nego w partnerskim chińskim
mieście Huanggang.         � str. 8

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 24 paździer-
nika 2012 o godzinie 13.00
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

Za schwytanie 
wandali - nagroda!

www.piaseczno.eu

Urząd wyśle SMS-y
Od października działa w piaseczyńskim
Urzędzie Miasta i Gminy SMS-owy system
powiadamiania o terminie odbioru do-
kumentów.   str. 4

Zalesie Górne wyróż-
nione przez wojewodę
Nasze sołectwo zwyciężyło w konkursie
Wojewody Mazowieckiego na najcie-
kawsze inicjatywy w społecznościach
wiejskich za wydawaną gazetę sołecką
„Przystanek Zalesie”. str. 7

Manaus 
podbija Chiny

Górki Szymona
wreszcie gminne
Zakończyły się prace rozbiórkowe dwóch
segmentów piwnicznych na Górkach Szy-
mona. Trwa rekultywacja terenu.

str. 4

MiniEuro nagrodzone
Impreza "Mini Euro Piaseczno 2012" zwy-
ciężyła w konkursie Moje Euro na Orliku.

str. 7

Zgodnie z nową ustawą od połowy
2013 roku samorządy w Polsce
przejmą na siebie całość zadań zwią-
zanych z gospodarką śmieciową. Bę-
dzie się to wiązało z wprowadzeniem
jednolitej opłaty śmieciowej na tere-
nie całej gminy Piaseczno. W związku
z coraz wyższymi opłatami wywozu
śmieci na wysypiska, kurczeniem się
liczby składowisk na Mazowszu, co-
raz bardziej restrykcyjnymi przepi-
sami unijnymi oraz ciągłymi podwyż-
kami opłaty marszałkowskiej, szacuje
się, że w najbliższym czasie koszt od-
bioru odpadów od mieszkańca wzro-
śnie dwukrotnie, a w dłuższej per-
spektywie podwyżki będą jeszcze
bardziej znaczące.

Biorąc to pod uwagę, burmistrz
wraz z radnymi oraz pracownikami
Urzędu Miasta odpowiedzialnymi za
gospodarkę odpadami oraz ochronę
środowiska, a także z przedstawicie-
lami lokalnych mediów, udał się z wi-
zytą do jednego z najnowocześniej-
szych w Skandynawii zakładów
utylizacji odpadów w Uppsali.

– Chcemy uchronić mieszkańców
przed wysokimi kosztami odbioru
śmieci – mówi burmistrz Zdzisław Lis.
– Sprawdzamy różne możliwości, by

wybrać optymalne rozwiązanie, stąd
pomysł wyjazdu do Szwecji, która ma
ogromne doświadczenie w prawidło-
wej gospodarce odpadami i najwyższe
standardy, jeśli chodzi o poszanowa-
nie środowiska naturalnego – dodaje
burmistrz.

Zakład Uppsala Värme Vattenfall
AB położony w bliskiej odległości od
osiedli mieszkaniowych, w handlo-
wej części średniowiecznego mia-
sta, jest największym tego typu za-
kładem w Szwecji. Przetwarza on
rocznie 375 tys. ton odpadów komu-
nalnych. W drugim niezależnym
bloku spala mieszankę torfu 
i drewna. Oba te procesy są od siebie

niezależne, jednak zakład potrze-
buje więcej energii, niż może uzy-
skać z samych odpadów, do ogrzania
dwustutysięcznego miasta, a także
wytwarzania chłodu do miejskiego
systemu klimatyzacji oraz pary tech-
nologicznej.

– Przyglądamy się tego typu in-
stalacjom, gdyż doskonale spraw-
dzają się one w krajach rozwinię-
tych. Rozwiązują  problem śmieci,
jak również dostarczają tanie ciepło
i energię elektryczną, które można
wykorzystać z pożytkiem dla gminy
i jej mieszkańców – uważa Zdzisław
Lis. – Oczywiście w naszych realiach
tak wielki zakład nie jest potrzebny.

W Szwecji na składowiska kie-
rowanych jest tylko 3 proc. odpadów,
w Polsce trafia tam wciąż ponad 90
proc. Dlatego do zakładu w Uppsali
trafiają odpady z promienia 100 km,
jak również importowane z Finlandii
oraz Norwegii. W zakładzie zastoso-
wane są ruchome paleniska rusz-
towe z płaszczem wodnym. Odpady
gromadzone są w specjalnie przygo-
towanym bunkrze, który gromadzi
pięciodniową dostawę, następnie za
pomocą specjalnego podajnika prze-
noszone są do kotła, gdzie w tempe-
raturze tysiąca stopni najpierw są
suszone, a następnie spalane. 

c.d. str. 2

Wizyta samorządow-
ców w Uppsali była
okazją do zapoznania
się z najwyższymi
standardami w reali-
zacji polityki gospo-
darki odpadami

Szwedzki sposób na odpady
Wizyta studyjna w Uppsali

Nowoczesny blok utylizacji odpadów w Uppsali uruchomiony w 2005 r.                                Foto www.vattenfall.se

Zdzisław Lis, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno:
– Jednym z problemów, który musimy jak najszybciej rozwiązać, są śmieci i przewidywane coraz większe
koszty związane z ich odbiorem, dlatego chcę podjąć działania, dzięki którym mieszkańcy nie odczują
skutków finansowych zaostrzających się przepisów środowiskowych, a być może zyskają dodatkowe ko-
rzyści, które daje odpowiednia polityka gospodarki odpadami. 

Piaseczno może przyjąć bierną postawę i być eksporterem śmieci. W takim wypadku zdamy się na
coraz wyższe ceny, jakie dyktować będzie rynek. Możemy jednak próbować zagospodarować odpady na
własnym terenie i czerpać z tego dodatkowe korzyści. Taką szansę daje instalacja utylizacji odpadów 
w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jestem głęboko przekonany do takiego rozwiązania. Daje ono
możliwość kreowania przez gminę cen za odbiór odpadów, uniknięcia kar za niewypełnianie unijnych
przepisów, dodatkowe dochody budżetu gminy z tytułu opłaty środowiskowej odprowadzanej z urzędu
marszałkowskiego oraz podatku od nowego przedsiębiorstwa, a także, co bardzo ważne, szansę pozyskania
z lokalnej elektrociepłowni zasilanej odpadami taniego ciepła dla miasta.

Chciałbym podkreślić, że żadne decyzje nie zostały podjęte, nikt na siłę nie będzie forsował rozwiązania,
które nie zyska poparcia mieszkańców oraz radnych. To nie jest tak, że ktoś chce narzucić Piasecznu takie
rozwiązanie, wietrząc w tym swój interes. Obecnie wiele samorządów, znając korzyści, konkuruje o loka-
lizację takiej inwestycji u siebie – i nie jest powiedziane, że potencjalny inwestor wybierze właśnie naszą
gminę. Czuję się jednak odpowiedzialny za podjęcie wyzwania i przeprowadzenie głębokiej analizy skutków
takiej inwestycji na naszym terenie. Ostateczną decyzję podejmą radni i mieszkańcy, ale warto kierować
się argumentami, a nie emocjami. Dlatego apeluję: poznajmy dobrze temat, a następnie podejmujmy
świadomą decyzję, żebyśmy za kilka lat nie żałowali zaprzepaszczonej dla Piaseczna szansy.
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Przed rozpoczęciem części uchwałodawczej
Przewodniczący odczytał list z Minister-

stwa Sportu i Turystyki skierowany do pana
Marka Frącza, dyrektora Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, gratulując zajęcia I miejsca
w województwie mazowieckim w konkursie
„Moje Euro 2012 na Orliku”. Funkcjonariusze
Straży Miejskiej otrzymali nominacje i po-
dziękowania za dotychczasową pracę.

Po ustaleniu porządku obrad i przyjęciu
protokołu z ostatniej sesji sprawozdania 
z okresu pomiędzy sesjami przedstawili
członkowie prezydium Rady i burmistrz Zdzi-
sław Lis. Przewodniczący odczytał protokół
Komisji Rewizyjnej z dnia 14 września 2012 r.
na temat wykonania budżetu gminy Pia-
seczno za pierwsze półrocze 2012 r.

Następnie radni zgłaszali wnioski i inter-
pelacje. Po wysłuchaniu wniosków dotyczą-
cych spraw sołectw skarbnik przedstawiła
radnym informację na temat bieżącej sytuacji
finansowej gminy.

Zmiany budżetowe
Rada uchwaliła następujące zmiany w bu-

dżecie gminy na rok 2012:
• na wniosek sołectwa Julianów 5,3 tys. zł
pierwotnie zaplanowane w ramach funduszu
sołeckiego na budowę przystanku autobuso-
wego na ul. Julianowskiej przesunięto na
opracowanie planu oświetlenia wzdłuż ulic
Kombatantów i Sybiraków oraz wykonanie
spowalniacza na ul. Sybiraków;
• 13,7 tys. zł przeznaczono na zakup tablicy
wyników do hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej Nr 5;
• w związku z decyzją Wojewody Mazowiec-
kiego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej dla
gmin województwa mazowieckiego na zwrot
części wydatków poniesionych w ramach fun-
duszu sołeckiego w 2011 r. zwiększone zostały
dochody o prawie 4,2 mln zł; jednocześnie
radni zmniejszyli dochody z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności nieruchomości, 
w związku z wpływami mniejszymi niż pier-
wotnie planowano, o tę samą kwotę;
• gmina otrzymała dwie dotacje: na zakup
zestawu hydraulicznego narzędzi ratowni-
czych dla OSP Chojnów i motopompy szlamo-
wej dla OSP Jazgarzew (19 tys. zł) oraz na
drugą edycję programu wspierania rodziny
„Asystent rodziny” (16,9 tys. zł);
• na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej prawie 25 tys. zł przezna-
czono na ubezpieczenie społeczne pracow-
ników (w związku ze wzrostem stawki
ubezpieczenia rentowego) oraz na nagrody
jubileuszowe za lata pracy;
• zmniejszone zostały dochody o 2,67 mln zł
(w związku z mniejszymi niż planowano wpły-
wami z odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości);
• 60 tys. zł przeznaczono na remont Wiejskiego
Ośrodka Zdrowia w Zalesiu Górnym (dostoso-
wanie do potrzeb osób niepełnosprawnych);
• na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej zwiększone zostały wydatki
o kwotę 20 tys. zł na pomoc dla pana Jacka
Kozłowskiego po pożarze domu;
• na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejszono
wydatki na zadania, których realizacja roz-
pocznie się w przyszłym roku, a także na te
zadania, których koszt okazał się niższy, niż
pierwotnie planowano;
• o 5 tys. zł wzrosły wydatki na opracowanie
projektu przebudowy ulic Północnej (od Prze-
mysłowej do Głównej), Świerkowej (od Bobro-
wieckiej do Północnej), Borowej (od Gwalberta
do Głównej) w Piasecznie oraz na opracowanie
projektu obsługi komunikacyjnej dwóch dzia-
łek w rejonie skrzyżowania ulic Puławskiej 
i Energetycznej;
• na wniosek Wydziału Infrastruktury i Trans-
portu Publicznego o 50 tys. zł zmniejszono
środki przeznaczone na projekt komplekso-
wego zagospodarowania pasa drogowego
łącznie z kanalizacją ulic Północnej, Świerko-
wej i Borowej w Kamionce;

• o 33 tys. zł zwiększone zostały wydatki re-
montowe na wykonanie ocieplenia budynku
świetlicy środowiskowej w Woli Gołkowskiej;
• w związku z otrzymaniem przez Przedszkole
Nr 3 środków z odszkodowania po awarii ła-
zienki zmieniony został plan dochodów i wy-
datków w „Rachunku dochodów samorządo-
wych jednostek budżetowych”;
• radni wprowadzili także zmiany w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej gminy Piaseczno
na lata 2012–2018.

Nieruchomości
Radni wyrazili zgodę na:

• nabycie nieruchomości pod drogi w Basz-
kówce, Mieszkowie, Antoninowie, Józefosławiu;
• sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieru-
chomości położonych w Piasecznie przy ulicach
Granitowej, Koralowej, Alabastrowej i Janta-
rowej na rzecz użytkowników wieczystych;
• wydzierżawienie w trybie bezprzetargo-
wym gruntów w Głoskowie przy ul. Milenium
na rzecz dotychczasowych dzierżawców;
• użyczenie na czas nieoznaczony nierucho-
mości niezabudowanej o pow. 11 200 mkw. po-
łożonej w Bobrowcu, na rzecz sołectwa wsi
Bobrowiec, na cele rekreacyjno-sportowe;
• zamianę nieruchomości zabudowanych ga-
rażami, położonych w Piasecznie przy 
ul. Energetycznej;
• sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek
położonych w Jesówce, Głoskowie, Woli Gołkow-
skiej, Żabieńcu, Wólce Kozodawskiej, Piasecznie,
w obrębie Pólko PGR, Gołkowie i Jagarzewie, na
których zlokalizowane są urządzenia infrastruk-
tury technicznej, na rzecz Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Piasecznie.

Zagospodarowanie przestrzenne
Radni podjęli następujące uchwały doty-

czące miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego:
• w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla dzia-
łek nr 59, 61 we wsi Kamionka oraz części wsi
Chyliczki – etap I;
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Zalesie Górne i części
wsi Gołków.

Pozostałe
Rada upoważniła Zarząd Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie do
prowadzenia postępowań administracyjnych
w sprawie przyłączeń do sieci kanalizacyjnej.

Zatwierdzony został regulamin dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków w gmi-
nie Piaseczno oraz regulamin udzielania po-
mocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów z terenu gminy.

Określono także szczegółowe warunki 
i tryb przyznawania stypendiów twórczych.

Radni powołali Radę Oświatową działającą
przy Radzie Miejskiej w Piasecznie. Ustalili
również skład i zasady wyboru członków tej
rady oraz regulamin jej działania. Wybrali
także pana Andrzeja Swata jako przedstawi-
ciela Rady Miejskiej do Rady Oświatowej.

Uchwalony został wieloletni plan rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych (na lata 2012–2018)
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Piasecznie.

Radni ustalili także wysokość diet dla soł-
tysów z terenu gminy Piaseczno.

Rada zatwierdziła projekt gminy Pia-
seczno pt. „Indywidualizacja z gminą Pia-
seczno”, współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Dzia-
łanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług eduka-
cyjnych”.

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

Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 25 26 września  2012 r.

W wyniku tego procesu 80 proc.
odpadów zostaje przekształco-
nych w energię, natomiast 20
proc. stanowią odpady stałe: 15
proc. żużel wykorzystywany do
budowy dróg oraz 5 proc. pył, czę-
ściowo wykorzystywany do wy-
pełniania wyłączonych szybów
kopalnianych.

Cały proces, począwszy od
wjazdu ciężarówek, odbywa się 
w zamknięciu, na zewnątrz nie
wydostają się żadne zapachy. Po-
twierdzają to zgodnie wszyscy
uczestnicy wyjazdu. – Najdroż-
szym elementem w tego typu in-
stalacjach są skomplikowane sys-
temy filtrów. Dzięki temu zakład
nie zbliża się nawet do obowiązu-
jących unijnych norm, osiągając
średnio dziesięciokrotnie mniejsze
emisje do powietrza i wody – tłu-
maczy Włodzimierz Winkler, po-
chodzący z Polski dyrektor tech-
niczny zakładu. Paradoksalnie, to,
co wydostaje się kominem na ze-
wnątrz, jest czystsze od otoczenia
zanieczyszczonego np. ruchem
miejskim. Współpraca zakładu 
z miastem Uppsala przebiega w ra-
mach zrównoważonego rozwoju,
głównie w oparciu o zmniejszenie
emisji dwutlenku węgla.

– Przyjechaliśmy tu po na-
ukę, zobaczymy, czy uda nam
się zdobytą wiedzę przenieść na
piaseczyński grunt – komentuje
cel wyjazdu burmistrz Zdzisław
Lis. – Osobiście jestem przeko-
nany do tego typu rozwiązania
i będę namawiał radnych do
podjęcia dyskusji na ten temat.
Zastrzegam jednak, że nic 
o mieszkańcach Piaseczna bez
mieszkańców Piaseczna.

Na razie gmina Piaseczno
przygotowuje na obrzeżach mia-
sta miejsca pod budowę dwóch
punktów do selektywnej zbiórki
odpadów. Takie instalacje, gdzie
mieszkańcy samodzielnie mogą
przywieźć posegregowane od-
pady, także zielone, i wrzucić je 
z rampy do odpowiednich kon-
tenerów, delegacja z Piaseczna zo-
baczyła pod Sztokholmem.

– Zachwyciło mnie to miej-
sce, gdzie w weekendy z wypo-
życzonymi przyczepkami przy-
jeżdżają całe rodziny i wspólnie
rozdzielają odpady pomiędzy od-
powiednie pojemniki. Jest tam

naprawdę spory ruch i chwilę
trzeba postać w kolejce – relacjo-
nuje Andrzej Swat, przewodni-
czący Rady Miejskiej.

Opinie i wypowiedzi rad-
nych na temat wyjazdu do in-
stalacji w Uppsali, wyrażone
podczas konferencji prasowej
na promie, zorganizowanej w
drodze powrotnej do Pia-
seczna:

Andrzej Swat – Przewod-
niczący Rady Miejskiej:

– Wyjazd był pożyteczny 
i spełnił moje oczekiwania. Je-
stem pod wielkim wrażeniem sa-
mej Szwecji, gdzie jest niezwykle
czysto, a segregacja odpadów jest
częścią kultury. Chciałbym, aby-
śmy w Polsce przejęli te stan-
dardy. Nie unikniemy też utyli-
zacji odpadów, jedyne, co
możemy zrobić, to dobrać najlep-
szą technologię. W Uppsali prze-
konałem się, że taka instalacja nie
wiąże się ze smrodem, hałasem
czy robactwem, czyli tym, czego
najbardziej obawiają się nasi
mieszkańcy. Różnica polega jed-
nak na tym, że dla nas najważ-
niejsze jest zagospodarowanie
śmieci, a w Szwecji celem jest po-
zyskanie energii, co również jest
interesujące, ale nie jest naszym
priorytetem. Na pewno obecność
takiej instalacji na naszym tere-
nie obniżyłaby koszty związane
z odbiorem odpadów. Jednak naj-
ważniejsza jest segregacja, bo jest
ściśle związana ze spalaniem,
śmieci musza być posegrego-
wane. W Szwecji widzieliśmy do-
skonale zorganizowany punkt se-
lektywnej zbiórki odpadów, który
powinniśmy jak najszybciej uru-
chomić w Piasecznie.

Zbigniew Mucha:
– Budowa spalarni to nie jest

kaszka z mleczkiem. Musimy 
o niej poważnie rozmawiać,
gdyż sprawa jest wielowątkowa.
Chciałbym zwrócić uwagę, że
wizyta pokazała nam, że spalić
można właściwie wszystko, ale
spalanie nie odbywa się dla sa-
mego spalania, a dla pozyskania
energii cieplnej. Pytanie, czy my
takiej energii potrzebujemy w
Piasecznie? Kto miałby być jej od-

biorcą? Kto poprowadzi instala-
cje i przekona mieszkańców do
podłączania się do nowego źró-
dła ogrzewania? Drugą sprawą
jest odległość od osiedli mieszka-
niowych. W Uppsali są one od-
dalone o 2 km od spalarni, rów-
nież punkt selektywnej zbiórki
leży na obrzeżach miasta. Jeśli
chcemy naśladować Szwedów,
to również przestrzegajmy tych
odległości. Nie zgadzam się, że
spalarnia musi powstać w Pia-
secznie. W naszych realiach jest
bez sensu, gdyż mamy za mało
śmieci. Dla kogo mamy to robić 
i po co?

Michał Rosa:
– Szacuje się, że połowa kosz-

tów odbioru śmieci to transport.
Jeśli zagospodarujemy je na na-
szym terenie, na pewno miesz-
kańcy będą mniej za nie płacić.
Uppsala to zabytkowe, średnio-
wieczne miasto, dawna siedziba
królów, centrum akademickie 
i jedno z najchętniej odwiedza-
nych przez turystów miast 
w Skandynawii. A jednak Szwe-
dzi nie bali się wybudować tam
instalacji do utylizacji odpadów,
gdyż zdają sobie sprawę z korzy-
ści takiego rozwiązania. Wyjazd
pomógł mi rozwiać kilka wątpli-
wości. W zakładzie z 2005 roku
nie ma brzydkiego zapachu, in-
żynier który nas oprowadzał,
przedstawił oficjalne dane, które
wskazują, że wpływ tego za-
kładu na środowisko praktycznie
nie istnieje, wszelkie wskaźniki
emisji są dziesięciokrotnie niższe
niż europejskie normy. Szkoda
byłoby też nie skorzystać 
z szansy, jaką daje produkcja ta-
niego ciepła dla miasta – i to jest
główny temat, na którym po-
winniśmy się skupić.

Magda Woźniak:
– Szukaliśmy odpowiedzi na

pytanie, jak tego rodzaju zak-
ład funkcjonuje w otoczeniu 
- w Szwecji, gdzie normy ekolo-
giczne są maksymalnie wyśru-
bowane. Chcieliśmy, aby każdy
wyrobił sobie własne zdanie o
tego rodzaju  inwestycji, bo  temat
jest bardzo drażliwy i trudny,
obarczony presją społeczną, ła-
twy do politycznego zmanipulo-

dokończenie ze str. 1

Szwedzki sposób 
Wizyta studyjna w Uppsali

Punkt selektywnej zbiórki odpadów w partnerskiej gminie Upplands Vasby Foto Zbigniew Mucha  
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Sprawozdanie z pracy burmistrza

22 sierpnia - 26 września 2012 r.

Na początku każdej sesji Rady Miejskiej
burmistrz przedstawia radnym sprawozda-
nie z pracy pomiędzy sesjami Rady. Poniżej
przedstawiamy zarys najważniejszych spraw
i problemów, którymi burmistrz i kierow-
nictwo zajmowali się od 22 sierpnia do 26
września 2012 r.

Burmistrz zatwierdził przetargi na:
• budowę budynku mieszkalnego komunal-
nego przy ul. Jerozolimskiej 1, róg Krótkiej 
w Piasecznie, wykonawca: firma „Eko-Invest”
Sp. z o.o. z Kielc;
• remont szatni budynku Szkoły Podstawowej
Nr 1 przy ul. Świętojańskiej 18 w Piasecznie,
wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany
Adam Konikiewicz z Kamionki;
• przebudowę ul. Komety na odcinku od 
ul. Wilanowskiej do ul. Słoneczny Sad i ul. Sło-
neczny Sad na odcinku od ul. Komety do 
ul. Drogi Mlecznej w Józefosławiu, wyko-
nawca: firma „Fal-Bruk” Sp. z o.o. z Warszawy;
• budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Bażan-
ciej w Chyliczkach, wykonawca: firma „Jimmy”
J. Cichocki, J. Zandberg sp. j. z Warszawy;
• świadczenie usług szkoleniowych w ramach
projektu „Aktywne Piaseczno” współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego;
projekt jest realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integra-
cji, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej”, wykonawca: firma „Global Tra-
ining Centre” Sp. z o.o. z Warszawy;
• roboty uzupełniające dotyczące wykonania
podbudowy tłuczniem na terenie gminy Pia-
seczno w 2012 r., wykonawca: firma Budow-
nictwo Drogowe „Jarpol” SA z Warszawy;
• zaprojektowanie punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych we wsi
Wólka Kozodawska, wykonawca: firma „Heko”
Halina Karmolińska-Słotkowska z Poznania;
• budowę chodnika w ciągu ul. Rybnej w Woli
Gołkowskiej, wykonawca: Przedsiębiorstwo
Usługowo-Remontowe EWBUD Ewelina Ko-
ściuk-Fol z Działek Suskowolskich;
• przebudowę ul. Powstańców Warszawy na
odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego
w Piasecznie, wykonawca: firma „Mabau Pol-
ska” Sp. z o.o. z Szymanowa.

Burmistrz ogłosił przetargi na:
• zakup materiałów biurowych wraz z do-
stawą dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
i jednostek organizacyjnych;
• zakup, dostawę i instalację pomocy dydak-
tycznych w ramach programu „Cyfrowa
Szkoła” dla Szkoły Podstawowej w Jagarzewie;
• zakup materiałów eksploatacyjnych do dru-
karek komputerowych, kserokopiarek, fak-
sów oraz papieru wraz z dostawą dla Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno;
• remont nawierzchni na ul. Promiennego
Słońca w Zalesiu Górnym;
• remont budynku OSP Chojnów 
• zakup i dostawę materiału do remontu dróg
na terenie miasta i gminy Piaseczno na
czwarty kwartał 2012 r.;
• zakup, dostawę i rozładunek workowanego
węgla Orzech I dla podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy
Piaseczno.

W tym okresie burmistrz zajmował się
bieżącymi sprawami, m.in. odbyły się nastę-
pujące spotkania i wydarzenia z udziałem
burmistrza:
23 sierpnia - spotkanie w Starostwie Powia-
towym w Piasecznie w sprawie budowy 
ul. Cyraneczki; spotkanie z mieszkańcami
Wólki Kozodawskiej;
25 sierpnia – otwarcie międzynarodowego
młodzieżowego turnieju piłki nożnej;
26 sierpnia – udział we mszy świętej polowej
na Leśnej Polanie w Pilawie w związku z 68.

rocznicą walk powstańczych w Lasach Choj-
nowskich;
28 sierpnia – spotkanie z mieszkańcami Basz-
kówki w sprawie funduszu sołeckiego;
29 sierpnia – spotkanie w Szkole Podstawo-
wej Nr 1 w Piasecznie z wykonawcami oraz 
z radą rodziców w sprawie rozbudowy tej
placówki;
30 sierpnia – spotkanie z firmą RDH w sprawie
koncepcji nowej szkoły;
31 sierpnia – spotkanie z ks. proboszczem pa-
rafii św. Anny w Piasecznie w sprawie remontu
domu parafialnego;
1 września – udział w obchodach rocznicy
wybuchu II wojny światowej;
3 września – udział w uroczystym rozpoczę-
ciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr
2 w Zalesiu Dolnym, w Gimnazjum Nr 1 w Pia-
secznie, w Gimnazjum w Chylicach oraz 
w Szkole Podstawowej w Józefosławiu;
5 września – spotkanie z sołtysami wsi Gło-
sków Letnisko oraz wsi Jastrzębie;
6 września – udział w posiedzeniu Komisji
Strategii Rozwoju dla Województwa Mazo-
wieckiego;
7 września – spotkanie z przedstawicielami
firmy RDH – ciąg dalszy omawiania koncepcji
nowej szkoły;
8 września – udział w uroczystym wręczaniu
nagród w biegu Frog Race, Zimne Doły; udział
w koncercie charytatywnym na rzecz Patrycji
Jeleń; spotkanie z delegacją z zaprzyjaźnionej
włoskiej miejscowości Chitignano;
9 września – udział w Jarmarku Piaseczyń-
skim oraz w imprezie ekologicznej „Recykling
czas zacząć”; spotkanie z delegacją z zaprzy-
jaźnionej włoskiej miejscowości Chitignano;
12 września – spotkanie z członkami rady ro-
dziców ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu Dol-
nym w sprawie rozbudowy tej placówki; spo-
tkanie z delegacją z partnerskiej gminy
Upplands Väsby w Szwecji;
13 września – spotkanie z dyrektorem żłobka
miejskiego; spotkanie ze starostą w sprawie
wspólnych inwestycji;
14 września – podpisanie aktu notarialnego
w sprawie założenia spółki Miejski Klub Spor-
towy; spotkanie z mieszkańcami Złotokłosu,
Runowa, Henrykowa-Urocza;
15 września – spotkanie z mieszkańcami Bo-
browca;
17 września – spotkanie z Zastępcą Komen-
danta Powiatowego Państwowej Straży Po-
żarnej w Piasecznie i Naczelnikiem Wydziału
Inwestycji w sprawie budowy nowej siedziby
OSP w Piasecznie; udział w zebraniu wiejskim
w Gołkowie, na którym dokonano wyboru
sołtysa i rady sołeckiej tej wsi oraz podjęto
ustalenia dotyczące funduszu sołeckiego;
18–21 września – udział wraz z dyrektorami
szkół w szkoleniu na temat organizacji systemu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
22 września – udział we mszy świętej w Ba-
niosze poświęconej sprowadzeniu relikwii
Jana Pawła II;
23 września – udział w imprezie Dni Energii
w Piasecznie; udział w turnieju koszykówki
Mazovia Cup oraz turnieju piłki ulicznej;
24 września – udział w konferencji w Staro-
stwie Powiatowym na temat ćwiczeń obron-
nych; udział w posiedzeniu Komisji Oświaty;
25 września – spotkanie z sołtysami w spra-
wie projektu uchwały dotyczącej podwyżki
diet dla sołtysów; wizja lokalna – rozbiórka
fundamentów na Górkach Szymona; udział 
w ćwiczeniach obronnych.

Burmistrz w każdym tygodniu organizuje
posiedzenia Kierownictwa Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno, na których omawiane są
bieżące sprawy gminy, współpracuje też z or-
ganami Rady Miejskiej oraz bierze udział 
w posiedzeniach problemowych komisji Rady
Miejskiej.

Burmistrz przyjmuje interesantów 
w każdy poniedziałek po uprzednim

umówieniu spotkania. Tel.: 22 701 75 88.

na odpady
wania. Jedno,  co możemy dziś
już stwierdzić na pewno, to to, że
spalarnia nie śmierdzi i pod tym
względem nie stanowi uciążliwo-
ści dla najbliższego otoczenia. Jed-
nak okazało się, że realia Uppsali
i realia Piaseczna są inne. Raz, że
uppsalski zakład znajduje się co
prawda w mieście, w bezpośred-
nim sąsiedztwie centrów handlo-
wych, ale za to prawie dwa kilo-
metry od najbliższych domów
mieszkalnych (prelegent przy-
znał też, że nie obyło się bez pro-
testów mieszkańców). Dwa, że 
w  Uppsali punktem wyjścia była
elektrociepłownia - odpady są 
w niej paliwem, a więc tematem
ubocznym. Odwrotnie jest u nas,
gdzie głównym celem jest pozby-
cie się odpadów w możliwie naj-
tańszy dla mieszkańców sposób
- a ewentualne pozyskanie ciepła
czy energii do tej pory było trak-
towane jako efekt  dodatkowy.
Pytanie podstawowe: czy po-
trzebna jest nam elektrociepłow-
nia?  Naszą główną intencją jest
zminimalizowanie kosztów go-
spodarki odpadami, tak aby
mieszkańcy mieli jak najmniejsze
rachunki. A że głównym skład-
nikiem przyszłej ceny jest trans-
port i sama utylizacja, dlatego
chcemy dokładnie przeanalizo-
wać  wszystkie  możliwości. Bu-
dowa instalacji jest jedną z nich. 

Antoni Rosłon:
– Przed wyjazdem obiecy-

wałem sobie, że poznam
szwedzki sposób na gospodarkę
odpadami. Przede wszystkim
ogromne wrażenie zrobił na
mnie punkt selektywnej zbiórki.
Chciałbym, aby takie rozwiązanie
zostało szybko przeniesione na
piaseczyński grunt. Spalarnia do-
tyczy jedynie pewnego seg-
mentu gospodarki odpadami, bo
u jej podstaw leży odpowiednia
segregacja. Jedna moja wątpli-
wość została rozwiana, szwedzka
spalarnia nie zasmradza otocze-
nia. Jednak w Polsce mamy zu-
pełnie inne realia, inne prawo,
inną kulturę, inny stopień wy-
edukowania społeczeństwa w za-
kresie ekologicznych postaw. Je-
steśmy na początku drogi.
Musimy poznać wszystkie plusy

i minusy, do tego potrzebne są
rzetelne analizy i audyty.

Marek Marciniuk:
– To była moja pierwsza wi-

zyta w Szwecji. To, co zobaczy-
łem, zachwyciło mnie. Szwedzi
segregują śmieci od dziecka,
można to było zaobserwować 
w punkcie segregacji, gdzie
przyjeżdżają całe rodziny. U nas
takiej świadomości jeszcze nie
ma. Nie mamy jednak co zrobić
z odpadami, wysypisko w Łub-
nej już nie funkcjonuje, zamy-
kane są kolejne składowiska, 
a nowe nie powstają. Przed wy-
jazdem obawiałem się spalarni,
teraz jestem pozytywnie nasta-
wiony do takiej instalacji. Pia-
seczno się rozwija, z jednej
strony przybywa śmieci, z dru-
giej przybywa potencjalnych
odbiorów ciepła i wzrasta zapo-
trzebowanie na energię. Oba te-
maty doskonale łączy zakład
utylizacji odpadów.

Andrzej Mizerski:
– Temat nie jest dla mnie

nowy. Znam spalarnie z Holan-
dii. Wizyta w Szwecji tylko
upewniła mnie w przekonaniu,
że jest to najlepsze rozwiązanie.
Chodzi o to, jak przekonać do
tego mieszkańców. Osobiście nie
miałbym obaw, gdyby taka in-

stalacja powstała w pobliżu mo-
jego domu. No, może nie tuż pod
oknem... Szkoda, gdyby bur-
mistrz nie wykorzystał szansy,
jaka stoi teraz przed Piasecznem.
Pamiętajmy, że blok, który zwie-
dzaliśmy w Uppsali, został uru-
chomiony w 2005 roku, jest to
dobra technologia, ale sprzed
dziesięciu lat. Teraz wszystko
idzie do przodu, więc zakład,
który powstałby w Piasecznie,
byłby jeszcze nowocześniejszy.

Hanna Krzyżewska:
– Tego, co widzieliśmy, nie

nazywałabym spalarnią. To nie
jest typowe spalanie, z unoszą-
cym się dymem nad miastem.
Nowoczesna technologia spra-
wia, że cały impet idzie w system
ogrzewania oraz, co ciekawe, dru-
gim obiegiem w centralną klima-
tyzację dla miasta. W procesie
utylizacji pozostaje jedynie 20
proc. żużlu, który stanowi pod-
kład pod drogi, a jedynie 5 proc.
to pyły, które trzeba gdzieś wy-
wieźć. Szwedzi eksportują je do
Norwegii, gdzie uszczelnia się
nimi stare szyby kopalniane. Co
warte podkreślenia, wszelkie
emisje w zakładzie w Uppsali są
dziesięciokrotnie niższe niż ry-
gorystyczne unijne normy. 
A przecież ze śmieciami musimy
coś zrobić...

Delegacja z Piaseczna poznała cały proces technologiczny utylizacji odpadów
Foto Kamil Staniszek/Kurier Południowy

Dyrektorem technicznym zakładu w Uppsali jest Polak - 
Włodzimierz Winkler            Foto Kamil Staniszek/Kurier Południowy
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Ruszyły zgłoszenia do V edycji Festiwalu Poezji Śpiewanej
"Sztukatorzy" w Zalesiu Górnym.

Czym ten festiwal różni się od innych? Przede wszystkim
swoją formułą i społecznym zaangażowaniem mieszkańców
w przygotowania. Nie jest kierowany do zawodowych muzy-
ków, tylko do amatorów kochających poezję i śpiew. Zgłosić
może się każdy i spróbować swoich sił. Festiwal trwa miesiąc.
Przez ten czas przeprowadzane zostają eliminacje oraz indy-
widualne warsztaty z muzykami i instruktorami śpiewu. Uczą
się właściwej emisji głosu, dykcji, zgodności z akompaniamen-
tem.

Zwieńczeniem pracy wykonawców i muzyków jest koncert
finałowy. Udział jest bezpłatny, a zgłosić mogą się dzieci od IV
klasy, młodzież i dorośli.

Najważniejsze terminy:
zgłoszenia do 22.10.2012
eliminacje 26.10 i 27.10.2012
warsztaty 5.11-22.11.2012
koncerty finałowe 24-25.11.2012
Regulamin ze szczegółowymi informacjami oraz karta

zgłoszeniowa do pobrania ze strony www.zalesie-gorne.eu
Wszystkie pytania i zgłoszenia można przesyłać na maila

sztukatorzy@gmail.com
Organizator: Klub Kultury w Zalesiu Górnym - filia Centrum

Kultury w Piasecznie wraz ze Stowarzyszeniem Rodziców „TU”,
SPZG, zespołem "Mikroklimat", Szkołą Muzyczną Maestro,
szkołą  z Zalesia Górnego.

Dostaniesz SMS,
jak dokumenty będą gotowe

Górki Szymona
wreszcie gminne

Przestrzeń publiczna

10 września, po blisko półtora-
rocznych negocjacjach, gmina
Piaseczno stała się właścicie-
lem piaszczystych wydm nad
rzeką Jeziorką. Cztery działki
nazywane zwyczajowo Gór-
kami Szymona liczą łącznie 
18 750 mkw.

Od połowy zeszłego roku
trwały negocjacje z dotychcza-
sowymi właścicielami terenu,
którzy w związku ze zmianą
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wystą-
pili do gminy o odszkodowanie.
W drodze prowadzonych roz-
mów okazało się, że najkorzyst-
niejszym rozwiązaniem dla obu
stron będzie wykupienie nieru-
chomości przez gminę.

We wtorek 25 września
gmina wprowadziła na teren
wydm firmę, która ma rozebrać
pomieszczenia piwniczne i fun-
damenty po niedokończonej
budowie pensjonatu. Prace roz-
biórkowe obejmą odkopanie ist-
niejących ścian, ich rozbiórkę
mechaniczną włącznie z częścią
fundamentową oraz wywóz
materiałów porozbiórkowych 
i uzupełnienie miejsc po budyn-
kach piaskiem kopalnym.

– Zależy nam na tym, aby
po tych straszących betonach

nie został żaden ślad, a cały te-
ren zachował swój unikalny
charakter. W ramach prac roz-
biórkowych zadbamy, aby od-
tworzyć zniszczone przez bu-
dowle miejsca i doprowadzić je
do ich pierwotnego wyglądu –
mówi burmistrz Zdzisław Lis.

Głównym wykonawcą prac
rozbiórkowych jest firma TREE
Polska. Całkowity koszt roze-
brania obiektów oraz wywie-
zienia gruzu i odtworzenia te-
renu określony jest na kwotę 29

tys. zł. Rozbiórka została już za-
kończona. W tej chwili trwa
jeszcze rekultywacja terenu,
która powinna zakończyć się do
końca miesiąca.

Górki Szymona to praw-
dziwa perełka w naszym regio-
nie. Wydmy są niezwykle ma-
lownicze i ciekawe przyro-
dniczo, a w słoneczne dni za-
mieniają się w prawdziwą plażę,
dając wytchnienie mieszkań-
com Piaseczna i okolic. Prace te
to pierwszy etap wprowadzenia

opracowanej przez gminę kon-
cepcji zagospodarowania Górek
Szymona. Plany obejmują lokali-
zację obiektów małej gastronomi
przy parkingu oraz stworzenie
systemu tarasów kawiarnianych
łączących stawy z rzeką Jeziorką.
Planuje się również ustawienie
elementów małej architektury,
koszy na śmieci oraz zabezpie-
czenie całego terenu przed
wjazdem pojazdów mechanicz-
nych takich jak quady czy mo-
tocykle.

Zakończyły się
prace rozbiórkowe
dwóch segmen-
tów piwnicznych
na Górkach Szy-
mona

Od października działa w piaseczyńskim Urzędzie Mia-
sta i Gminy SMS-owy system powiadamiania o terminie
odbioru dokumentów.

Nowa usługa w znaczący sposób ułatwi komunikację
pomiędzy Urzędem a mieszkańcami i skróci czas zała-
twiania sprawy. Urzędnicy będą wysyłać SMS-y w przy-
padku konieczności uzupełnienia złożonych dokumentów.
Poinformują również o możliwości i terminie odbioru do-
wodu osobistego lub decyzji administracyjnej.

– Zależy nam na tym, aby ułatwić naszym mieszkań-
com kontakt z Urzędem – mówi burmistrz Zdzisław Lis. 
– Mam nadzieję, że nowa usługa spotka się z przychylnym
przyjęciem, bo przecież wszystkim zależy na czasie 
i każdy chciałby wiedzieć, czy dokumenty, na które
czeka, są już gotowe – dodaje burmistrz.

SMS-owa komunikacja jest całkowicie bezpłatna. Wa-
runkiem otrzymania wiadomości o terminie odbioru do-
kumentu jest wypełnienie formularza kontaktowego,
który dołączony jest do każdego wniosku. W przypadku
gdy dostaniemy SMS z Urzędu i odpiszemy na niego, nasza
wiadomość skierowana zostanie bezpośrednio na adres
e-mailowy urzędnika, który z nami się kontaktował.

– Chciałbym podkreślić, że forma kontaktu SMS-owego
jest całkowicie dobrowolna i niewypełnienie formularza ni-
czym nie skutkuje – traktujemy to jako dobrowolne jedno-
razowe oświadczenie woli, które będzie ważne tylko 
w sprawie związanej ze złożonym wnioskiem – wyjaśnia Łu-
kasz Wyleziński, kierownik Biura Promocji i Informacji. – Jeśli
jednak chcą Państwo być w stałym kontakcie z Urzędem, na-
leży wypełnić drugą część formularza kontaktowego, gdzie
można określić temat ogólnych wiadomości, które chcą
Państwo otrzymywać.

Powiadamianie SMS-ami nie jest niczym nowym 
w piaseczyńskim magistracie. Od półtora roku działa bo-
wiem system, za pomocą którego urzędnicy informują 
o alarmach i zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych oraz przekazują ważne informacje urzędowe.
W chwili obecnej w bazie SMS-owej Urzędu jest już ponad
dwa tysiące numerów, a wysłanie krótkiej wiadomości tek-
stowej do wszystkich zajmuje zaledwie kilka minut.

Aby dołączyć do systemu powiadamiania, należy wejść
na gminną stronę www.piaseczno.eu i wypełnić formularz
kontaktowy lub wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć 
w kancelarii Urzędu. Regulamin usługi dostępny jest na
stronie internetowej Urzędu.

Burmistrz Zdzisław Lis symbolicznie rozpoczął rozbiórkę
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Rabaty dla dużych rodzin

Zainteresowanie sektora pry-
watnego udzielaniem zniżek dla
rodzin wielodzietnych z terenu
gminy Piaseczno jest coraz
większe, co cieszy niezmiernie
i daje nadzieję na dynamiczny
rozwój programu wsparcia,
który uchwalony został 29
grudnia 2011 r. przez Radę Miej-
ską w Piasecznie. Program ten
zakłada wzmocnienie kondycji
rodzin, które posiadają troje lub
więcej dzieci, poprzez zagwa-
rantowanie im różnorodnych
ulg i rabatów. Ułatwia on dużym

rodzinom korzystanie z oferty
kulturalnej, sportowej czy edu-
kacyjnej, jak również zmniejsza
wydatki z rodzinnego budżetu
potrzebne na zakup niezbęd-
nych produktów.

Przedsiębiorstwa i punkty
usługowe, które przystąpiły do
programu Karty Dużej Rodziny,
oferują atrakcyjne rabaty dla ro-
dzin 3+. Jako pierwsza porozu-
mienie z gminą podpisała firma
Imperium Wiedzy, oferując ra-
bat 20% na korepetycje ze
wszystkich przedmiotów szkol-
nych, jakie posiada w swojej ofer-
cie oraz na kursy przygotowu-
jące do egzaminu szóstoklasisty,
egzaminu gimnazjalnego i do
matury. Firmami Przyjaznymi
Rodzinie zostały również: HIPO-
KAMP Dziecięca Akademia,
świetlica „Pampedia”, Niepu-
bliczny Punkt Przedszkolny „Do-
mek Elfów” oraz warsztaty sa-
mochodowe Autotronik Bosch

Service i Autotronik II. Informa-
cje o udzielanych przez te firmy
rabatach znajdują się na gminnej
stronie www.piaseczno.eu w za-
kładce „Karta Dużej Rodziny”.

Serdecznie zapraszamy ko-
lejne sklepy i punkty usługowe
do włączenia się do programu
piaseczyńskiej Karty Dużej Ro-
dziny. Przystępując do pro-
gramu, firma będzie mogła
szczycić się prorodzinną marką 
i używać np. na stronie interne-
towej lub witrynie sklepowej ty-
tułu Firmy Przyjaznej Rodzinie.
Dodatkowym atutem przyłącze-
nia się do programu jest gwaran-
towane zamieszczenie na gmin-
nej stronie www.piaseczno.eu
krótkiej wizytówki firmy wraz 
z linkiem do oficjalnego portalu
internetowego. Gmina zapewnia
również działania informacyjno-
promocyjne, zarówno o Karcie,
jak i o przystępujących do pro-
gramu firmach.

Piaseczyńska Karta Dużej
Rodziny zaczęła funkcjonować
1 października 2012 r. i nadal
można składać wnioski o jej wy-
danie w kancelarii Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno. Każdy
członek rodziny, który uzyska
Kartę, powinien ją okazać 
w miejscu, w którym chciałby
skorzystać ze zniżki. Partne-
rami publicznymi programu są
Gminny Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Piasecznie oraz Cen-
trum Kultury w Piasecznie
wraz z filiami.

O wszelkich kwestiach do-
tyczących przystąpienia do pro-
gramu można porozmawiać 
z pracownikami Biura Promocji
i Informacji Gminy Piaseczno,
nr tel.: 22 701 76 50, e-mail: pro-
mocja@piaseczno.eu. Wierzy-
my, że wspólnie możemy real-
nie wspomóc rodziny 3+ 
z terenu naszej gminy.

*

Pierwsze firmy 
z branży eduka-
cyjnej i motoryza-
cyjnej przystąpiły
do programu pia-
seczyńskiej Karty
Dużej Rodziny

Pokaż swój talent 
w "Sztukatorach"



W związku z niebywałym aktem wandalizmu na terenie
kościoła parafialnego w Zalesiu Dolnym burmistrz Piaseczna
Zdzisław Lis wyznaczył nagrodę za przyczynienie się do ujęcia
sprawców satanistycznych bohomazów i obraźliwych slo-
ganów na fasadzie budynku oraz tablicach pamiątkowych.
W porozumieniu z Komendą Powiatową Policji osoba, która
wskaże winnych dewastacji, otrzyma od gminy Piaseczno 5
tys. zł oraz 3 tys. zł ufundowane prywatnie przez burmistrza
Zdzisława Lisa.

– To skandaliczne zdarzenie musi być napiętnowane. Ape-
luję do mieszkańców o wszelkie informacje, które pomogą
zatrzymać winnych. Nie pozwólmy, aby wybryk garstki nie-
zrównoważonych szaleńców zaprzepaścił nasze wspólne sta-
rania o ładną i bezpieczną przestrzeń publiczną. To, że do
wandalizmu doszło na obiekcie sakralnym, powinno dodat-
kowo wzmóc naszą czujność i zaktywizować całą naszą spo-
łeczność do zapobiegania niszczeniu mienia publicznego 
i prywatnego. Nie ma tolerancji dla przestępców – komentuje
decyzję o przyznaniu nagrody burmistrz Zdzisław Lis.
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PWiK Piaseczno jedynym
dostawcą wody

Osiem tysięcy  
za schwytanie wandali

Wraz z początkiem stycznia mieszkańców Piaseczna ob-
sługiwanych przez Elmar czekają zmiany. Zgodnie 
z wcześniejszymi zapowiedziami dostawcą usług wodo-
ciągowych zostanie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Piasecznie.

Osoby, których będzie dotyczyła zmiana, można po-
dzielić na dwie grupy: klientów, którzy posiadają już
umowę z PWiK na odbiór ścieków oraz odbiorców, którzy
dotychczas nie podpisywali żadnych dokumentów 
o współpracy z Przedsiębiorstwem. To rozróżnienie będzie
istotne w przypadku dopełniania formalności. – Oczywiście
wszyscy zainteresowani zostaną przez nas odpowiednio
wcześniej powiadomieni, ale już dziś zachęcamy do zapo-
znania się ze szczegółami przedsięwzięcia – mówi Artur
Woźniakowski, prezes zarządu PWiK.
Jesteś klientem PWiK i PT Elmar

Mamy dobrą wiadomość dla osób będących klientami
Elmaru i posiadających już umowę z Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji na odprowadzanie ścieków. 
W tym przypadku odbiorcy nie będą musieli wypełniać
żadnych dodatkowych dokumentów. Wynika to z zapisu 
w paragrafie 24. „Umowy o odprowadzanie ścieków”. Tacy
klienci automatycznie zostaną objęci świadczeniami PWiK
w zakresie dostarczania wody z dniem 1 stycznia 2013 r.
Jesteś klientem wyłącznie PT Elmar

Jednak pozostali odbiorcy – klienci Elmaru – będą zo-
bowiązani do podpisania nowej umowy na zaopatrzenie 
w wodę. Aby ułatwić i usprawnić całą procedurę, PWiK
przygotowało specjalne pakiety, które od października
będą dystrybuowane bezpośrednio do dotychczasowych
klientów Elmaru.

W materiałach znajdzie się między innymi: umowa,
ulotka ze szczegółową instrukcją oraz koperta zwrotna
zwolniona z opłat pocztowych. Umowę trzeba będzie wy-
pełnić i odesłać do PWiK Piaseczno. Następnie, po wpro-
wadzeniu danych do systemu, klienci otrzymają
korespondencyjnie oryginał umowy podpisany przez
Przedsiębiorstwo.

W razie pytań lub wątpliwości PWiK Piaseczno zachęca
do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. Pracownicy chętnie
udzielą wszelkich niezbędnych odpowiedzi pod numerem
telefonu: 22 750 23 20 (lub 22 701 54 00), oraz drogą elek-
troniczną: kontakt@pwikpiaseczno.pl.

Więcej informacji na www.pwikpiaseczno.pl

Ogrody nad głową

Dzięki staraniom Stowarzysze-
nia Gmin Polska Sieć „Energie
Cités” gminy będące członkami
Stowarzyszenia i sygnatariu-
szami Porozumienia Burmi-
strzów otrzymały możliwość
uczestniczenia w projekcie „Gar-
den over the head”.

Projekt jest współfinanso-
wany przez Szwajcarię w ra-
mach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europej-
skiej i realizowany przez trzy or-
ganizacje: lidera projektu – Sto-
warzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités”, szwajcarskiego
partnera projektu – Zürcher
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (Uniwersytet
Nauk Stosowanych) i polskiego
partnera projektu – Polskie Sto-
warzyszenie „Dachy Zielone”.

Głównym celem projektu jest
przeniesienie do polskich gmin
szwajcarskich doświadczeń w za-
kresie tworzenia żyjących zielo-
nych ścian oraz wykorzystywa-
nia dachów w formie ogrodów do
redukcji emisji CO2, zwiększenia
energoefektywności budynków,

łagodzenia efektu „wysp ciepła”,
poprawy retencji wody opadowej,
odtworzenia siedlisk dla lokalnej
flory i fauny utraconej przez za-
budowę terenu.

Jednym z elementów pro-
jektu był wyjazd studyjny do
Szwajcarii, w którym uczestni-
czyli przedstawiciele dwunastu
gmin z terenu całej Polski, 
w tym z gminy Piaseczno. W ra-
mach tego wyjazdu przedstawi-
ciele urzędów miast i gmin oraz
partnerzy zaangażowani w re-
alizację polsko-szwajcarskiego
projektu zapoznali się z najbar-
dziej znanymi budynkami z zie-
lonymi dachami i ścianami.
Były to m.in.:
• dach zielony na budynku cen-
trum handlowego, gdzie zasto-
sowane były różnorodne sub-
straty;
• mały ogród zielony na bu-
dynku gospodarstwa rolnego;
• rozmaite dachy zielone na bu-
dynkach mieszkalnych (typy
dachu płaskiego i spadzistego);
• dach z wykształconym syste-
mem roślinnym sklasyfikowa-
nym jako sucha łąka pokrywa-

jąca się na wiosnę kwitnącymi
storczykami na obiekcie Lake
Water plant MOOS, odpowied-
nika Warszawskich Filtrów;
• spadzisty dach kurzej fermy;
• zielony dach na szpitalu uni-
wersyteckim, a także zabytko-
wej zajezdni tramwajowej;
• zielony dach budynku Jacob
Burckhardt Haus wykonany
przez Uniwersytet Nauk Stoso-
wanych w Zurychu.

Głównymi funkcjami tych
dachów są zintegrowanie krajo-
brazu i ekologiczna kompensa-
cja dla rzadkich gatunków świa-
ta owadów oraz oszczędność
energii.

Do najciekawszych obiek-
tów należały z pewnością:
– zielony ogród na dachu firmy
Futuro (projekt mający na celu
włączenie otaczającego krajo-
brazu w architekturę budynku,
z wydzielonymi specjalnie dla
jaszczurek kamiennymi sto-
sami,  oraz uwzględnienie zielo-
nych aspektów w środowisku
pracy);
– a także niemalże bajkowy
kompleks dziewięciu domów
jednorodzinnych Dietikon.

Poza wymienionymi da-
chami bardzo interesujący był
również park miejski MFO Zu-
rych, który stanowi świetny

przykład stworzenia spokojnej,
zielonej enklawy wśród zabu-
dowań miejskich – z wykorzy-
staniem pnączy w Polsce raczej
niedocenianych przy tworzeniu
przestrzeni publicznych.

Zgodnie z doświadczeniami
szwajcarskimi realizacja pro-
jektu „Ogród nad głową” przy-
nosi wymierne korzyści ekono-
miczne i ekologiczne. Przy czym
dla ich osiągnięcia zazielenienie
dachu nie musi być intensywne.
Często na obiektach mogących
wytrzymać tylko niewielkie ob-
ciążenia sugerowane jest wyko-
nanie zazielenienia ekstensyw-
nego przy wykorzystaniu roz-
chodników i murawy.

Z uwagi na wskazane już ko-
rzyści ekonomiczne (oszczęd-
ność energii wskutek zwiększo-
nej izolacji, spowolnienie odpły-
wu wody z dachów itp.) oraz eko-
logiczne (utrzymywanie bar-
dziej przyjaznego mikrokli-
matu, zwiększenie bioróżno-
rodności – na szwajcarskich da-
chach odnalazły swoje siedlisko
owady wpisane do czerwonej
księgi!) idea tworzenia zielo-
nych ścian i dachów z pewno-
ścią jest godna polecenia, choć
ich realizacja w warunkach pol-
skich może okazać się nieco
trudniejsza.

Bajkowy kompleks dziewięciu domów jednorodzinnych Dietikon                                        Foto Jolanta Łączyńska/URZĄD MIASTA

Dachy w formie ogrodów są szansą na
redukcję emisji CO2 oraz zwiększenie
energoefektywności budynków

Wyróżnieni strażnicy miejscy
26 września na sesji Rady Miejskiej naj-
lepszym strażnikom przyznano wyróż-
nienia za wzorową służbę

W tym roku piaseczyńska Straż
Miejska obchodzi dwudziestole-
cie swojego istnienia. Z tej okazji
odbyła się krótka uroczystość, na
której burmistrz Zdzisław Lis
wręczył podziękowania i nomi-
nacje najbardziej zasłużonym
funkcjonariuszom, podziękował
im za coraz lepsze wyniki i ży-
czył dalszych sukcesów. Gratu-
lacje strażnikom złożyli także
przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Swat oraz komendant
Straży Miejskiej Mariusz Łodyga.

W ciągu dwudziestu lat
działalności Straż Miejska w Pia-
secznie, poza wykonywaniem
ustawowych zadań z zakresu

ochrony porządku publicznego,
prowadziła także liczne akcje ra-
tunkowe w sytuacjach kryzyso-
wych, zabezpieczała imprezy
kulturalno-rozrywkowe, reali-
zowała postanowienia pro-
gramu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Nadzo-
rowała również monitoring
miejski i organizowała zajęcia
e d u k a c y j n o - p r ewe n c y j n e 
w szkołach. Takich zadań w
gminie wciąż przybywa, dlatego
rola Straży Miejskiej jest coraz
większa, o czym świadczy stale
rosnąca liczba zgłoszeń oraz po-
dejmowanych interwencji.

Podczas sesji Rady Mejskiej nominacje i podziękowania otzry-
mało piętnastu strażników

Foto Tomasz Wojciuk/Kurier Południowy
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OGŁOSZENIE

UiA.ZP.6721.36.2012.WK

Julianów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80,
poz. 717 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU Nr 199, poz.
1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecz-
nie uchwały Nr 618/XXIV/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania części wsi Julianów Północny zatwierdzonej
uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1405/XLVII/2010 z dnia
19 maja 2010 r. dla obszaru ograniczonego od zachodu osią ul.
Julianowskiej, od północy 30-metrowym pasem terenu od
północnej linii rozgraniczającej projektowanej drogi 2KDD,
od wschodu wschodnią granicą działki oznaczonej nr ewid.
19/1 i jej przedłużeniem w kierunku północnym, od południa
południową granicą działki oznaczonej nr ewid. 19/1 i jej prze-
dłużeniem w kierunku zachodnim.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną doku-
mentacją sprawy w pokoju przy sali konferencyjnej (półpię-
tro) w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie, przy
ul. Kościuszki 5.

Wnioski do ww. projektu planu i do prognozy oddziały-
wania na środowisko można składać w terminie 21 dni od daty
opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego mogą być składane: w formie pisemnej w
kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki
5, 05-500 Piaseczno; ustnie do protokołu w Wydziale Urbani-
styki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.
Kościuszki 5; na adres e-mail: kubiak@piaseczno.eu

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz ozna-
czenia nieruchomości, której dotyczy.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

OGŁOSZENIE

UiA.ZP.6721.35.2012.WK

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (DzU Nr 80, poz.
717 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (DzU Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały Nr
619/XXIV/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego
od zachodu terenami kolei Warszawa – Radom, od północy pół-
nocną linią rozgraniczającą drogi KUL, od wschodu osią ul. Cza-
jewicza, od południa północną linią rozgraniczającą al. Kalin.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną doku-
mentacją sprawy w pokoju przy sali konferencyjnej (pół-
piętro) w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie,
przy ul. Kościuszki 5.

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

Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego mogą być składane: w formie pi-
semnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy
ul. Kościuszki 5; pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno; ustnie do pro-
tokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;  na adres e-mail:
kubiak@piaseczno.eu.

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

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Nowy burmistrz Upplands Väsby,
pan Per-Erik Kanström, był po raz
pierwszy w naszej gminie i z za-
interesowaniem dopytywał o
kierunki rozwoju Piaseczna i pro-
blemy, z którymi się borykamy.
Towarzyszyli mu przedstawiciele
partii politycznych zasiadający w
tamtejszej Radzie Miejskiej. De-
legacja w trakcie krótkiej wizyty
zwiedziła przedszkole w Zalesiu
Górnym, które wywarło na go-
ściach bardzo pozytywne wraże-
nie. Obejrzała także boisko Orlik
usytuowane przy GOSiR Pia-
seczno. Kwestie dalszej współ-

pracy między miastami omó-
wione zostały przez władze obu
gmin na spotkaniu w Urzędzie
Miasta.

Wizytę umilił gościom spacer
po Starówce i po Ogrodzie Saskim,

nie zabrakło również wjazdu na
taras widokowy w PKiN i wizyty
w Centrum Nauki Kopernik. Spo-
śród lokalnych atrakcji szwedzkiej
delegacji przypadły do gustu od-
nowiony rynek z fontanną, wnę-

trze kościoła św. Anny w Piasecz-
nie i konstancińska tężnia solan-
kowa. Ostatniego dnia wizyty go-
ście zwiedzili zakład kosmetyczny
Dr Ireny Eris, gdzie mieli okazję
obejrzeć proces produkcyjny.

Odwiedziny nowego burmistrza 
Upplands Väsby

Słodki upominek z największej w Skandynawii fabryki czekolady, która znajduje się
w Upplands Vasby Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Karatecy z Piaseczna przywieźli z zawodów dwa medale
Foto Paweł Juszczyk

W dniach 12–14
września Piaseczno
odwiedziła delega-
cja władz 
z partnerskiego
szwedzkiego mia-
sta Upplands Väsby

Na rozegranym w Leżajsku międzynaro-
dowym II Turnieju Open Polish IKO 
Galizia Cup złoto wywalczyła Iwona 
Lewandowska, a srebro Michał Kalmus

Współpraca partnerska miast

Piaseczno

Turniej w Leżajsku był jednym
z lepiej obsadzonych w historii
polskiego karate kyokushin IKO.
Oprócz zawodników z kraju
mieliśmy przyjemność obser-
wować kilkudziesięcioosobową
grupę reprezentantów Ukrainy,
a także Węgrów, Hiszpanów, Sło-
waków i Białorusinów. Walki
turniejowe, szczególnie te 
z udziałem zawodników z Ukra-
iny, stały na bardzo wysokim
poziomie. We wszystkich kate-
goriach zawodnicy, również pol-
scy, stosowali zabronione dotąd

w polskim młodzieżowym kyo-
kushin kopnięcia obrotowe 
i frontalne w głowę. Podnosiło to
bardzo widowiskowość walk i
poziom emocji wśród licznie
zgromadzonej publiczności.

Klub Sportów Walki UKS
Bushi reprezentowała sześcio-
osobowa grupa – Marek Su-
checki, Karol Szeszko, Krystian
Kalmus, Michał Kalmus, Iwona
Lewandowska i Robert Czecho-
wicz. Zawodnikom towarzyszył
sensei Krzysztof Markowski 
w roli trenera i sekundanta.        �

Zgodnie z decyzją Rady Warszawy
1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie
zmiana w taryfie biletowej obo-
wiązującej w komunikacji miej-
skiej organizowanej przez Zarząd
Transportu Miejskiego. Warto
przypomnieć, że pierwszy etap
zmian taryfowych został wpro-
wadzony 16 sierpnia 2011 r. Drugi
wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r.

Jak będzie wyglądał 
cennik?

Bilet 20-minutowy będzie
kosztował 3,40 zł, 40-minutowy –
4,60 zł, a 60-minutowy – 6,40 zł.

Za bilet jednorazowy ważny
w pierwszej i drugiej strefie za-
płacimy 7 zł.

Bilet dobowy ważny w I i II
strefie będzie kosztował 24 zł
(ulgowy 12 zł.). Za bilet 3-dniowy
na pierwszą i drugą strefę bę-
dzie trzeba zapłacić 48 zł.
(ulgowy 24zł.).

Bilety długookresowe imien-
ne ważne w obu strefach będą
kosztowały: 30-dniowy nor-
malny – 196 zł (ulgowy 98 zł), a
90-dniowy normalny – 474 zł.
(ulgowy 237zł)

Wraz ze wzrostem cen bile-
tów wzrośnie również wysokość
opłat dodatkowych. Jazda bez bi-
letu będzie kosztowała 220 zł, a
jazda bez dokumentu poświad-
czającego prawo do ulgi – 176 zł.
Za wydanie kolejnej karty sper-
sonalizowanej trzeba będzie za-
płacić 13,20 zł. Opłata manipula-
cyjna w przypadku  anulowania
wezwania do zapłaty wynosić
będzie 17,60 zł.

Kiedy kupić bilety z nowej
taryfy?

Przedsprzedaż biletów „kar-
tonikowych” (czasowe, jednora-
zowe i krótkookresowe) roz-
pocznie się 3 grudnia 2012 r.
Bilety będzie można kupić we
wszystkich Punktach Obsługi
Pasażerów ZTM.

Zmiana ceny Biletu 
Seniora

Gdy w sierpniu 2011 r. wszedł
w życie pierwszy etap reformy
taryfy biletowej, zmieniły się
ceny wszystkich biletów z wy-
jątkiem Biletu Seniora. Od 
1 stycznia 2013 r. cena Biletu Se-
niora wzrośnie o 10 zł. Będzie
kosztował 50 zł. Przypominamy,
że Bilet Seniora (dla osób między
65. a 70. rokiem życia, osoby,
które ukończyły 70. rok życia,
mają uprawnienia do bezpłat-
nych przejazdów) ważny jest
przez 365 dni od momentu ska-
sowania i upoważnia do nieogra-
niczonej liczby przejazdów
wszystkimi środkami komunika-
cji miejskiej organizowanej przez
ZTM (w I i II strefie), a także po-
ciągami Kolei Mazowieckich 
i Warszawskiej Kolei Dojazdowej
(w ramach oferty Wspólny Bilet
ZTM-KM-WKD). Z Biletu Seniora
kupionego według starej taryfy
(i aktywowanego przed 1 stycz-
nia 2013 r.) będzie można korzy-
stać maksymalnie do 30 grudnia
2013 r.

Szczegóły dostępne na

stronie internetowej ZTM:

www.ztm.waw.pl

Udany start karateków Zmiany cen biletów ZTM
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„Pierścień Ognia” zdobiący
Błękitną Planetę sieje zniszcze-
nie gdzieś w odległych rejonach
Ziemi i traktujemy go raczej jak
ciekawostkę przyrodniczą. To,
że czasem „pomrukuje” Etna
czy Wezuwiusz, też uważamy
za problem Włochów, nie nasz!
Kiedy jednak przed dwoma laty
wybuchł wulkan na Islandii,

kłopoty z tego powodu miała
cała półkula północna! Wielu 
z nas – tych wybierających się
wówczas w podróż samolotem
– dotknęły one bezpośrednio.
A co by było, gdyby taki wulkan
wybuchł w Polsce? Niemożliwe?
Wręcz przeciwnie – i są na to
dowody!

Wykład odbędzie się 20 paź-
dziernika o godz. 16 w Przy-
stanku Kultura, pl. Piłsudskiego
8 w ramach otwartego forum
wiedzy.

Przyjdź i przekonaj się sam.

Ostrzeżenie!
Budzi się mega-
wulkan Polonia!

Zalesie Górne zwyciężyło w konkursie wojewody ma-
zowieckiego na najciekawsze inicjatywy w społeczno-
ściach wiejskich. Serdecznie gratulujemy!

W konkursie ogłoszonym przez Jacka Kozłowskiego,
wojewodę mazowieckiego, wyróżniono w sumie pięć so-
łectw, przyznając nagrody za łączną kwotę 20 tys. zł. Była
to już druga edycja konkursu. Wyróżnienia wręczono
podczas gali finałowej 3 października 2012 r. w Mazowiec-
kim Urzędzie Wojewódzkim.

Za najaktywniejsze sołectwo na Mazowszu w latach 2011–
2012 kapituła konkursowa uznała Zalesie Górne, które od
2008 r. regularnie wydaje gazetę „Przystanek Zalesie”. Uka-
zuje się ona jedenaście razy w roku w nakładzie 700 eg-
zemplarzy. Zainteresowani mogą także przeczytać artykuły
na trzech stronach internetowych: www.zalesie-gorne.eu,
www.zalesie-gorne.pl oraz www.powiat-piaseczynski.info.

Na łamach gazety umieszczane są informacje o bie-
żących działaniach sołtysa i rady sołeckiej oraz najważ-
niejszych problemach wsi. Prowadzone są również akcje,
w tym m.in. pomocy dla rodziny zalesiańskich pogorzel-
ców oraz akcja wspierająca utworzenie świetlicy. Od
dwóch lat „Przystanek Zalesie” finansowany jest z fundu-
szu sołeckiego, wcześniej utrzymywał się wyłącznie ze
składek członków rady sołeckiej.

– Wygrał projekt, który w największym stopniu inte-
gruje społeczność lokalną. Pamiętajmy, że nie tylko sołtysi
mogą być liderami najmniejszych społeczności, choć naj-
częściej bez ich zaangażowania rozwój wsi nie jest moż-
liwy – powiedział wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski
podczas gali finałowej.

Główną nagrodą w konkursie były urządzenia o war-
tości około 7 tys. zł. W imieniu rady sołeckiej odebrali je
Ewa Kamińska – redaktor naczelna „Przystanku Zalesie”,
Andrzej Szczygielski – poprzedni redaktor naczelny i Ewa
Molenda-Stroińska – sołtys Zalesia Górnego. – Otrzyma-
liśmy kolumny nagłaśniające i wzmacniacz, które trafią
do domu kultury, oraz laptopa i kombajn multimedialny,
które zamierzamy przekazać prężnie działającemu u nas
klubowi seniora – mówi Andrzej Szczygielski.

Wśród wyróżnionych sołectw znalazły się także: Rysie
(gmina Tłuszcz), Konary (gmina Nasielsk), Opypy (gmina
Grodzisk Mazowiecki) oraz Borki-Sołdy (gmina Wiśniew).
Doceniono je m.in. za utworzenie świetlic wiejskich, bu-
dowę placu zabaw i rekreacji społecznej oraz organizację
powiatowych zawodów strzeleckich.

Współorganizatorami i sponsorami konkursu byli Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. W organi-
zacji konkursu uczestniczyła również „Gazeta Sołecka”.

Mini Euro nagrodzone

Zorganizowane przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pia-
secznie „Mini Euro” zyskało uzna-
nie komisji konkursowej Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Gminna
inicjatywa zajęła pierwsze miej-
sce  województwie mazowiec-
kim. Uroczyste rozstrzygnięcie
konkursu odbyło się 13 paździer-
nika na warszawskim Torwarze,
podczas finału "Turnieju Orlika 
o Puchar Premiera Donalda Tuska".

Imprezę otworzył sam pre-
mier Donald Tusk, gratulując
wszystkim zaproszonym laure-
atom konkursu fantastycznych
pomysłów i równie dobrej ich re-
alizacji na boiskach ORLIK w całej
Polsce. Następnie wyczytywani
zwycięzcy konkursu z każdego
województwa odbierali dyplomy
z rąk Minister Sportu Joanny Mu-
chy w asyście słynnych olimpij-
czyków Tomasza Majewskiego
oraz Piotra Małachowskiego. 

Dyplom dla Piaseczna oraz
nagrodę główną w wysokości 
6 tys. złotych odebrał I Zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy 
Piaseczno Daniel Putkiewicz.
Otrzymaną nagrodę organizato-
rzy nagrodzonej imprezy mogą

wykorzystać tylko i wyłącznie
na zakup sprzętu sportowego
wykorzystywanego na „Orliku”.

Wiceburmistrzowi podczas
uroczystego finału towarzyszyli
młodzi reprezentanci klubów
piłkarskich z gminy Piaseczno,

którzy uczestniczyli w roz-
grywkach „Mini Euro” w Pia-
secznie. Mieli oni okazję obej-
rzeć finałowe mecze  i przyj-
rzeć się najlepszym drużynom
turnieju.                                                   

*

Impreza "Mini
Euro Piaseczno
2012" zwyciężyła 
w konkursie „Moje
Euro na Orliku”

Zalesie Górne wyróżnione
przez wojewodę

19 października o godz. 19.00 w sali Domu Kultury od-
będzie się koncert charytatywny dla uczennicy piase-
czyńskiego LO Patrycji Jeleń, która w listopadzie 2011 r.
uległa ciężkiemu wypadkowi drogowemu.

W "Świeczowisku dla Patrycji" wystąpią zespoły "Pa-
rasol Poetica" i "Larum" oraz utalentowane nastolatki Kasia
Pułkownik i Weronika Urawska. Gościem specjalnym będzie
znany i lubiany bard Piotr Bukartyk, który zaprezentuje
swój autorski recital.

Cena biletów, z których dochód przeznaczony będzie
na pomoc dla Patrycji, wynosi jedynie 8 zł. Organizatorzy
"Świeczowiska dla Patrycji" - Grzegorz Rowiński i Kata-
rzyna Biernadska-Hernik - gwarantują świetną atmosferę
i niezapomniane wrażenia artystyczne.

Każdy, kto chciałby pomóc Patrycji, może to uczynić
wpłacając dowolną kwotę na specjalne konto:
58 2160 0003 2000 1604 0605 0001.

Świeczowisko dla Patrycji
Foto  www.bukartyk.com

Nagrodęz rąk Pani Minister Sportu Joanny Muchy odebrał wiceburmistrz Piaseczna
Daniel Putkiewicz Foto Katarzyna Kondraciuk/GOSIR Piaseczno

Otwarte forum wiedzy

Międzynarodowy Dzień Osób
Starszych, ustanowiony 14 grud-
nia 1990 roku przez Zgromadze-
nie Ogólne ONZ, obchodzony
jest corocznie 1 października. Pia-
seczyńskie uroczystości zorga-
nizowane z tej okazji odbyły się
9 października, a poprowadziła
je przewodnicząca zarządu rejo-
nowego Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów
w Piasecznie Honorata Kucharska.

Obchody rozpoczęły się
mszą św. w kościele św. Anny
w Piasecznie. Następnie senio-
rzy oraz zaproszeni goście prze-
szli do Domu Parafialnego, gdzie
miała miejsce oficjalna część
uroczystości. Niezwykle miłym
rozpoczęciem programu było
obdarowanie upominkami oraz
kwiatami przez starostę i bur-

mistrza osób, które w tym roku
obchodzą okrągłą rocznicę 80.
urodzin. Wyczytani potem ko-
lejno przez Panią Honoratę Ku-
charską dobrodzieje i sponsorzy
Związku, w tym burmistrz
Zdzisław Lis, usłyszeli od prze-
wodniczącej słowa serdecznego
podziękowania, a także otrzy-
mali drobne niespodzianki. Nie
obyło się również bez gratulacji
i ciepłych słów dla zarządu
związku. Wszyscy członkowie
zarządu wyróżnieni zostali upo-
minkami przez burmistrza Pia-
seczna. Niezwykły prezent tra-
fił w ręce Pani Honoraty. Była to
grafika w intrygujący sposób
prezentująca piaseczyński ra-
tusz, wykonana przez lokalnego
artystę z Zalesia Górnego Ma-
cieja Zadrąga. Życzenia pomyśl-
ności dla przewodniczącej zło-
żyli także reprezentanci władz
poszczególnych gmin powiatu
piaseczyńskiego oraz starosta 
i przewodnicząca rady powiatu.

Kulturalną część uroczysto-
ści otworzył występ Chóru „Złota
Jesień”, po czym zgromadzeni 

w auli niebieskiej seniorzy i goście
wysłuchali koncertu Kapeli Pra-
skiej „Warszawa da się lubić”.          *

9 października
swoje święto ob-
chodzili seniorzy

Pani Prezes Honorata Kucharska otzrymała od burmistrza
Zdzisława Lisa pamiątkową grafikę miejskiego ratusza

Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art.
38 ust. 4  ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2010r nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje,
iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy 
ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekretariacie Burmistrza
oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu zamiesz-
czone zostały do publicznej wiadomości  „Wykazy Nieru-
chomości” - części działki ozn. nr 35 położonej w Żabieńcu
przeznaczonej do wydzierżawienia oraz działek zabudowa-
nych garażami przeznaczonych do zamiany ozn. nr  nr 2/173
i 2/168  oraz nr nr 2/172 i 2/167 położonych w Piasecznie przy
ul. Energetycznej, obręb 4.

Obchody dnia seniora
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W pierwszym tygodniu paździer-
nika zawodnicy Klubu Sportowego
„Grawitacja” z Piaseczna reprezen-
towali Polskę na dwóch bardzo
ważnych imprezach tanecznych:
Mistrzostwach Świata IDO w Hip-
–Hop w Bochum (Niemcy) oraz
Mistrzostwach Świata IDO Jazz 
i Modern we Frankfurcie nad Me-
nem (Niemcy). Było to dla trene-
rów duże wyzwanie logistyczne,
ponieważ zawody odbywały się 
w tym samym terminie, 3–7 paź-
dziernika 2012 r.

Do Bochum przyjechało po-
nad 3500 tancerzy z 31 krajów.
Rywalizowali w 29 kategoriach o
tytuły Mistrzów Świata Hip-Hop
& Electric Boogie & Break Dance.
Wśród Polaków startujących w
tych zawodach znalazło się aż je-

denastu tancerzy z „Grawitacji”.
Startowali oni w sześciu katego-
riach tanecznych. Największy
sukces odniosła miniformacja do
lat 11 w składzie: Całka Bartek,
Kossykowski Kuba, Miksa Magda,
Mordel Julia, Szymański Michał,
Wierzbicki Olek, Żak Dawid. Zajęli
oni trzecie miejsce i zdobyli tytuł
II wicemistrza świata. Gratulu-
jemy wszystkim zawodnikom
startującym w tych zawodach,
bo sukcesem było już zakwalifi-

kowanie się do Mistrzostw
Świata. Szczególne gratulacje na-
leżą się miniformacji oraz Mate-
uszowi Strzeżkowi, który ułożył
choreografię wartą trzeciego
miejsca na świecie.

Na Mistrzostwa Świata 
w Jazzie i Modernie przyjechało
2000 zawodników z 20 państw.
Na te zawody zakwalifikowały się
tylko – lub aż – trzy zawodniczki
„Grawitacji”. Turniej ten ma bar-
dzo wysoki poziom i tym bar-

dziej cieszy nas sukces Magdy
Miksa oraz Ani Bosiek – duetu
Jazz Dance do lat 11. Dziewczynki
wywalczyły srebrny medal i jako
jedne z niewielu Polek na tych za-
wodach stanęły na podium.

Udział zawodników w zawo-
dach międzynarodowych nie-
stety jest bardzo kosztowny. Dla-
tego też dziękujemy wszystkim
rodzicom oraz gminie Piaseczno
za finansowe wspieranie naszych
utalentowanych tancerzy.         *

Brąz dla miniforma-
cji do lat 11 i srebro
dla duetu Jazz
Dance do lat 11 to
wyniki KS „Grawita-
cja” zdobyte na Mi-
strzostwach Świata

„Mój Staszewski” to program,
w którym Jacek Bończyk, jeden 
z najlepszych polskich aktorów
śpiewających, sięga po repertuar
Stanisława Staszewskiego, przed-
stawiciela undergroundu lat 60.
Program ten jest hołdem złożo-
nym porównywanemu do Geor-
ges’a Brassensa polskiemu bar-
dowi. Bończyk nagrał materiał „na
setkę” (w studio) ze znakomitym
zespołem muzycznym (Paweł
Stankiewicz – gitary, Fabian Wło-
darek – piano, akordeon, Konrad
Kubicki – kontrabas oraz Robert
Siwak – instrumenty perkusyjne).
Artyści i na płycie, i podczas kon-
certu prezentują twórczość „ostat-
niego emigranta romantycznego”
w nowych, akustycznych aranża-
cjach – nawiązujących do klimatu
warszawskiej i paryskiej rzeczy-

wistości z połowy ubiegłego stu-
lecia. Dzięki wielkiej dbałości 
o brzmienie oraz wydźwięk lite-
racki tego niezwykłego materiału
pokazują w powszechnie znanych
utworach ich inne kolory i zna-
czenia. Po 45 latach od emigracji
Staszewskiego do Paryża na nowo
przedstawiają jego historię – życie
w szaroburym PRL-u i niespeł-
nione miłości. Program wyjąt-
kowy na polskim rynku muzycz-
nym, godny szczególnej uwagi.

Sala Domu Kultury, ul. Ko-
ściuszki 49. Bilety w cenie 20 zł
już do nabycia w kasach Cen-
trum Kultury.

20 października 
o godz. 19.00 
zapraszamy na 
recital Jacka Boń-
czyka zatytuło-
wany „Mój
Staszewski”

Hiphopowa mini formacja grawitacji na międzynarodowym turnieju w Bochum                                                                        
Foto Szymon Kowalewski  

Podczas występów w Chinach bardzo szybko zawiązał się fanklub zespołu                                                                             Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Manaus podbija Chiny

Połączone siły zespołów Ma-
naus oraz Parasol Poetica przy-
gotowały specjalny repertuar, 
z którym piaseczyńscy muzycy
wystąpili na wielkiej scenie
przed dziesięciotysięczną pu-
blicznością podczas festiwalu
Dongpo, poświęconego słyn-
nemu chińskiemu poecie i kali-
grafowi. Dongpo jest chińskim
odpowiednikiem Jana Kocha-
nowskiego, jego wiersze znane

są w całym kraju, a każdego
roku w jednym z miast, w któ-
rych mieszkał, organizowany
jest festiwal muzyczno-te-
atralny jego imienia.

Festiwal cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem, bilety
nie były dostępne już od kilku
tygodni, ale mieszkańcy, któ-
rym nie udało się ich dostać,
mogli oglądać występy na wiel-
kich telebimach rozstawionych

w mieście, gdyż koncerty trans-
mitowane były przez chińską
telewizję.

Manaus był pierwszym za-
granicznym zespołem, który
kiedykolwiek wystąpił z koncer-
tem w liczącej osiem milionów
mieszkańców chińskiej gminie.
Od razu uzyskał status gwiazdy,
a poetycko-rockowa muzyka
grana na żywo była ewenemen-
tem, gdyż wszystkie inne ze-
społy (w tym występująca 
w pełnym składzie orkiestra
symfoniczna) zgodnie z chiń-
skimi standardami grały z play-
backu. Przed wejściem na scenę
polskich muzyków na dwudzie-

stumetrowym telebimie wy-
świetlony został film z pozdro-
wieniami od burmistrza Pia-
seczna Zdzisława Lisa. Występom
towarzyszyły zapierające dech 
w piersiach efekty specjalne, fa-
jerwerki oraz fontanny wody.

Dwa dni po głównym festi-
walu zespół Manaus w składzie:
Arkadiusz Zewar – gitara pro-
wadząca, wokal, Paweł Górski –
gitara akustyczna, wokal,
Krzysztof Rukat – gitara solowa,
wokal, Katarzyna Biernadska-
–Hernik – wokal, Edyta Koziń-
ska – wokal, Grzegorz Kowalski
– gitara basowa, Michał Wojar-
ski – perkusja, wystąpił z peł-

nym koncertem w auli miejsco-
wego uniwersytetu. Blisko ty-
siąc zgromadzonych studentów
mogło usłyszeć autorskie pio-
senki Manausa oraz prowadzą-
cej piaseczyńskie Świeczowiska
grupy Parasol Poetica, a także
covery m.in. zespołu Raz Dwa
Trzy, Roberta Kasprzyckiego czy
Macieja Maleńczuka. Manaus
serca publiczności zdobył już
pierwszym utworem – specjal-
nie przygotowaną wersją słyn-
nego wiersza Dongpo, który Ka-
sia zaśpiewała po chińsku.

Po występach artystom 
z Piaseczna trudno było przebić
się przez tłum młodzieży pragną-

cej zdobyć autografy oraz pamiąt-
kowe zdjęcia. Mimo najszczer-
szych chęci i ponad godziny po-
święconej na wspólne fotografie
nie każdemu udało się zdobyć pa-
miątki od polskiego zespołu. Bar-
dzo szybko uformował się też lo-
kalny fanklub grupy, który na
koncert przyniósł transparent z
napisem „We love Manaus”.

Występy Manausa na za-
proszenie chińskiego miasta
Huanggang, z którym od 2010 r.
współpracuje Piaseczno, były
odpowiedzią na zeszłoroczne
występy Teatru Huangmei oraz
szkoły kung-fu podczas Pikniku
Rodzinnego w Piasecznie.

Piaseczyńska grupa Manaus była
gwiazdą festiwalu kulturalnego w part-
nerskim chińskim mieście Huanggang

Medale dla zawodników „Grawitacji” Recital Jacka Bończyka

Foto www.jacekbonczyk.art.pl. 


