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Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej str. 2

Sprawozdanie z pracy 
burmistrza str. 3

Projekty miescowych planów za-
gospodarowania - do wglądu.

str. 7

Zapraszamy do śledzenia bie-
żących wydarzeń i aktualności
poprzez fanpage naszej gminy:
facebook.com/GminaPiaseczno

� str. 2

Muzyka reggae w wykonaniu 
finalisty „Mam talent!” zabrzmi 
9 grudnia o godz. 19.00 
w piaseczyńskim Domu Kultury   

� str. 8

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 12 grudnia
2012 o godzinie 13.00
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

Gmina Piaseczno 
na Facebooku

www.piaseczno.eu

Piaseczno nie 
podnosi podatków
Burmistrz zdjął z porządku ostatniej sesji
Rady Miejskiej uchwałę o podatkach od
nieruchomości na 2013 rok. Oznacza to, że
podatki pozostaną na poziomie roku 2012.

str. 3

Finał inwestycji 

w Bobrowcu

W listopadzie PWiK zakończył prace zwią-
zane z budową sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej na terenie Bobrowca.

str. 4

Mikołajki na rynku
Już po raz drugi na piaseczyńskim rynku
wspólnie z burmistrzem Piaseczna zapa-
limy lampki na choince. Zapraszamy 
6 grudnia w godz. 17.00-19.00. Równo-
cześnie z choinką rozbłyśnie  po raz
pierwszy fontanna świetlna.              str. 8

Kamil Bednarek
w Piasecznie

Krewniacy Dzieciom
W piątek 16 listopada w Szkole Podsta-
wowej Nr 1 w Piasecznie odbyła się
pierwsza prelekcja z cyklu „Krewniacy
Dzieciom”. W tym dniu do szkoły przy-
jechał specjalny autobus – mobilna sta-
cja krwiodawstwa. str. 5

Nowa jakość przestrzeni
publicznej
O tym, że konieczna jest w Piasecz-
nie budowa nowej szkoły podstawo-
wej, wiadomo od dawna. W tym
roku, po wielu negocjacjach z kil-
koma właścicielami, kosztem kilku
milionów złotych udało się gminie
pozyskać działki, które wspólnie
tworzą atrakcyjny obszar z przezna-
czeniem pod budowę kompleksu
edukacyjno-sportowego.

Zadanie przygotowania wstęp-
nej koncepcji zagospodarowania te-
renu, na którym powstać ma szkoła
podstawowa, przedszkole, biblio-
teka, centrum multimedialne oraz
kompleks sportowy, powierzone zo-

stało holenderskiej firmie RDH. Do-
datkowym elementem, który miało
zawierać opracowanie, była propo-
zycja zagospodarowania na nowo
targowiska miejskiego, które sąsia-
duje z działką przeznaczoną pod bu-
dowę szkoły. Wspólnie obszar leżący
pomiędzy ul. Jana Pawła II, torami
kolejowymi, kanałem Perełki oraz ul.
Dworcową miałby tworzyć przyja-
zną przestrzeń publiczną z dodatko-
wymi funkcjami, m.in. pod organi-
zację imprez plenerowych.

– Proponując nowy, potrzebny 
w mieście obiekt oświatowy, chcemy
równocześnie podnieść jakość prze-
strzeni publicznej na całym obszarze,
który obecnie jest najbardziej zanie-

dbaną i zdewastowaną częścią Pia-
seczna – mówi burmistrz Zdzisław
Lis. – Realizując nasz pomysł, chcemy
wykreować nową jakość i miejsce,
które z chęcią odwiedzać będą miesz-
kańcy – dodaje burmistrz.

Targowisko z prawdziwego
zdarzenia

– W procesie projektowym chcie-
liśmy wykreować nową multidyscy-
plinarną przestrzeń, stanowiącą im-
puls do rewitalizacji całego obszaru,
stąd pomysł połączenia działalności
współczesnego targowiska z funk-
cjami oświaty, sportu, kultury i rekre-
acji – tłumaczy Hub Droogh, urbani-
sta, współwłaściciel firmy RDH. 
– Nasze rozwiązania architektoniczne
cechuje nowoczesne podejście do pro-
jektowania, z położeniem nacisku na
wygodę użytkowników, wielofunk-
cyjność proponowanych rozwiązań
oraz zrównoważony rozwój – podkre-
śla holenderski urbanista.

Nowe, w części zadaszone stano-
wiska handlowe oraz ponowne roz-

planowanie całego targowiska po-
zwolą prowadzić w tym miejscu
dodatkowe aktywności o charakterze
kulturalnym czy rozrywkowym.

Szkoła w nowych standardach
Lokalizacja szkoły ma podnieść

jakość i wartość, również estetyczną,
całego obszaru objętego rewitalizacją.
Przygotowanych jest kilka warian-
tów dla planowanej inwestycji, w za-
leżności od możliwości pozyskania
dalszych terenów pod dodatkowe
parkingi oraz przestrzeń zieloną.
Obecny stan posiadania gminy, czyli
około 2 ha gruntów, pozwala już jed-
nak na planowanie samego budynku
i zaplecza sportowego. Szkoła, która

powinna zostać otwarta w 2014/2015
roku, będzie zwrócona frontem w
kierunku ul. Jana Pawła II. Planowa-
nych jest 28 przestronnych sal lekcyj-
nych, klasy I–III byłyby zlokalizowane
na parterze, zaś IV–VI na piętrze.
Otwarta przestrzeń między piętrami
miałaby dodać budynkowi prze-
strzenności.

– Budynek powinien mieć prostą
bryłę i być funkcjonalny – uważa Hub
Droogh. Co nie oznacza, że jego ele-
wacja będzie nudna. – Chodzi o to,
aby niepotrzebnie nie podrażać kosz-
tów. Sam wygląd zewnętrzny jest
rzeczą wtórną i nie chcieliśmy z góry

go narzucać, aby nie odciągał uwagi
od meritum, czyli funkcji użytko-
wych – dodaje Holender.

Główne wejście prowadzić ma do
centrum multimedialno-bibliotecz-
nego, stanowiącego samodzielny mo-
duł, z którego korzystać można by
również wówczas, kiedy szkoła będzie
zamknięta. Podobnie hala sportowa
– będzie miała zapewnione wejścia
zarówno bezpośrednio ze szkoły, jak
i z zewnątrz. Na terenie szkoły prze-
widziano ponad 100 miejsc parkingo-
wych, a liczba ta może wzrosnąć na-
wet do 280, jeśli uda się gminie
wykupić dodatkowe tereny.                   *

Planowana inwesty-
cja ma być receptą na
przywrócenie miastu
zdegradowanych 
obszarów w jego 
zachodniej części

Holenderska koncepcja

Koncepcja zagospodarowania targowiska miejskiego i kompleksu
edukacyjno-sportowego                                                          Wizualizacja:  RDH

Propozycja zagospodarowania miejskiego targowiska
Wizualizacja:  RDH 

Wygląd zewnętrzny szkoły jest sprawą otwartą. Na zdjęciu jeden 
z przykładów nowoczesnej placówki oświatowej          Wizualizacja:  RDH 
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Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 27 21 listopada  2012 r.

Przed rozpoczęciem 
części uchwałodawczej
Sesję rozpoczęto wręczeniem
medali za długoletnie pożycie
małżeńskie państwu: Anto-
niemu i Jadwidze Bukowskim,
Stanisławowi i Zofii Kuklińskim,
Dominikowi i Zofii Olczakom,
Józefowi i Jadwidze Ziemnic-
kim, Bolesławowi i Jadwidze
Barańskim, Józefowi i Zenonie
Luśniom, Tomaszowi i Teresie
Morkom oraz Janowi i Stani-
sławie Skwarkom.

Po ustaleniu porządku
obrad i przyjęciu protokołu 
z ostatniej sesji sprawozdania
z okresu pomiędzy sesjami
przedstawili członkowie pre-
zydium Rady.

Następnie radni zgłaszali
wnioski i interpelacje. Po wy-
słuchaniu wniosków dotyczą-
cych spraw sołectw skarbnik
przedstawiła radnym infor-
mację na temat bieżącej sy-
tuacji finansowej gminy.

Zmiany budżetowe
Rada uchwaliła następujące
zmiany w budżecie gminy na
rok 2012:
• 7 tys. zł przeznaczono na
zakup kamer monitoringu
przemysłowego dla Gołkowa;
• o 366,6 tys. zł zwiększone
zostały wydatki na opłaty za
korzystanie ze środowiska,
polegające na odprowadze-
niu mieszaniny oczyszczo-
nych ścieków z TDP Sp. z o.o.
oraz wód opadowych i roz-
topowych do Kanału Piase-
czyńskiego w latach 2008–
2009;
• o 10 tys. zł zmniejszono wy-
datki na opracowanie aktu-
alizacji założeń do planu za-
opatrzenia w ciepło, energię
elektryczną oraz paliwo ga-
zowe;
• w związku z przedłużająca
się procedurą opracowania 
i uchwalania studium oraz
planów zagospodarowania
przestrzennego, o 200 tys. zł

zmniejszone zostały wydatki
na ten cel;
• na wniosek Wydziału Ochro-
ny Środowiska zmniejszeniu
uległy także wydatki na ba-
dania i analizy, pielęgnacje
pomników przyrody oraz re-
alizację programu ogranicze-
nia niskiej emisji dla gminy
Piaseczno;
• 60 tys. zł przesunięto z usług
remontowych na wykonanie
projektu nadbudowy i na mo-
dernizację budynku komunal-
nego przy ul. Nadarzyńskiej 1
w Piasecznie;
• w związku z mniejszymi niż
planowano wpływami z opłat
za pozwolenia na sprzedaż na-
pojów alkoholowych zmniej-
szono dochody i wydatki 
o kwotę 57,5 tys. zł;
• przesunięto 126,7 tys. zł na
realizacje Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoho-
lowych;
• 1,1 mln zł przesunięto na za-
bezpieczenie zobowiązań
wobec ZUS-u i płac w szko-
łach podstawowych i stołów-
kach szkolnych;
• 25,7 tys. zł przeznaczono na
zakup fontanny świetlnej – zi-
mowej ozdoby rynku;
• 10 tys. zł przesunięto w ra-
mach projektu „Partnerskie
projekty szkół” na pokrycie
kosztów wyjazdu uczniów do
Holandii;
• w związku z przyznaniem
środków finansowych Li-
ceum Ogólnokształcącemu
w Piasecznie przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji,
w ramach programu „Ucze-
nie się przez życie”, zwięk-
szone zostały dochody i wy-
datki o 4,7 tys. zł;
• dodatkowe 391 tys. zł prze-
znaczono na budowę bu-
dynku mieszkalnego przy ul.
Krótkiej; zwiększenie środ-
ków pozwoli zmniejszyć wy-
datki na ten cel w roku
przyszłym;

• w związku z zajęciem I miej-
sca w konkursie „Moje Euro
2012 na Orliku” na imprezę or-
ganizowaną przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji,
gmina otrzymała nagrodę 
w wysokości 6 tys. zł; środki
te zostaną przeznaczone na
zakup sprzętu sportowego do
wykorzystania na Orliku;
• na wniosek Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjnego
Szkół zmieniono plan docho-
dów i wydatków w „Rachunku
Dochodów Samorządowych
Jednostek Budżetowych”.

Zmieniona została uchwała Nr
394/XVII/ z późn. zm. w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy
Piaseczno na lata 2012–2023.

Gospodarka odpadami
Ustalony został sposób 

i zakres odbioru i zagospoda-
rowania odpadów komunal-
nych od właścicieli nierucho-
mości. Radni zdecydowali
także, że od 1 lipca 2013 r.
gmina będzie odbierać od-
pady komunalne od właścicieli
nieruchomości, na których
nikt nie mieszka. Zdecydo-
wano również o terminach,
częstotliwości i trybie uiszcza-
nia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości.

Skargi
Radni nie uwzględnili

wezwania do usunięcia na-
ruszenia interesu praw-
nego złożonego przez Pio-
tra Wierzejskiegodotyczące
o uchwały Nr 565/XXII/2012 
w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospo-
darowania przestrzennego
części wsi Jazgarzew.

Odrzucono skargę doty-
czącą naruszenia interesu
prawnego Jadwigi Celej i Ta-
deusza Celeja w związku 
z uchwałą Nr 1340/XLIV/2010 

w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta
Piaseczno dla obszaru ogra-
niczonego ulicami: Geode-
tów, Julianowską, Okulickiego
i Puławską.

Uchwały uchylone
Uchylona została uchwała

w sprawie utworzenia przez
gminę Piaseczno spółki Towa-
rzystwo Budownictwa Spo-
łecznego „Piaseczno” i objęciu
w niej 100 proc. udziałów.
Uchylono również uchwały
dotyczące współpracy part-
nerskiej z gminami Akyurt w
Turcji, Arklow w Irlandii oraz
z rejonem Nowograd Wołyń-
ski na Ukrainie.

Radni uchylili uchwały Nr
145/LVI/2006, Nr 1367/XLV/2010
i Nr 312/XIII/2011 dotyczące
dzierżawy działek położo-
nych w Zalesiu Górnym i Pia-
secznie oraz uchwałę Nr
273/XII/2011 w sprawie wy-
dzierżawienia działki położo-
nej w Piasecznie przy 
ul. Księcia Józefa pod biblio-
tekę publiczną.

Zagospodarowanie 
przestrzenne
Uchwalony został plan zago-
spodarowania przestrzen-
nego części Chylic oraz Zale-
sia Górnego.

Zdecydowano o przystą-
pieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania części
miasta Piaseczna dla ob-
szaru ograniczonego uli-
cami: Geodetów, Julianow-
ską, Okulickiego i Puławską,
oraz dla obszaru wyznaczo-
nego od zachodu, północy i
wschodu granicą admini-
stracyjną z gminą Leszno-
wola oraz od południa osią
istniejącej ul. Orężnej.

Nieruchomości
Rada wyraziła zgodę na wy-

dzierżawienie w trybie bez-
przetargowym:
• gruntów o łącznej pow. 14
mkw. na terenie Piaseczna, z
przeznaczeniem pod nośniki
reklamowe, na rzecz firmy
Clear Chanel Poland;
• działki przy ul. Syrenki 
w Piasecznie, z przeznacze-
niem pod wolno stojącą ta-
blicę reklamową Zakładu
Serwisowego „Elektronika”;
• gruntu o pow. 15,4 mkw. przy
ul. Dworcowej, z przeznacze-
niem pod kiosk prasowy;
• gruntu o pow. 120 mkw. po-
łożonego w Piasecznie przy ul.
Szkolnej, z przeznaczeniem
pod pawilony handlowe;
• gruntu o pow. 1,8 mkw. po-
łożonego w Piasecznie, 
z przeznaczeniem pod pas
zieleni, zaplecze oraz par-
king warsztatu samochodo-
wego, na rzecz firmy „Auto-
tronik” oraz gruntu o pow. 3
mkw., z przeznaczeniem pod
reklamę tej firmy przy ul. Pu-
ławskiej/Energetycznej;
• gruntu o pow. 61 mkw. po-
łożonego w Piasecznie przy ul.
Dworcowej, z przeznacze-
niem pod pawilon handlowy;
• gruntu o pow. 1003 mkw.
położonego w Piasecznie
przy ul. Syrenki, róg Puław-
skiej, z przeznaczeniem pod
stację tankowania samocho-
dów gazem oraz tablicę re-
klamową, na rzecz firmy
Wasbruk;
• gruntu o pow. 983 mkw. po-
łożonego przy ul. Armii Kra-
jowej i Warszawskiej 37 w Pia-
secznie, z przeznaczeniem
pod parking dla Wspólnoty
Mieszkaniowej „Warszawska”;
• gruntu o pow. 803 mkw.
położonego w Piasecznie
przy skrzyżowaniu ulic Kine-
skopowej i Energetycznej, 
z przeznaczeniem pod te-
reny zieleni;
• gruntu o pow. 2500 mkw.
na terenie Wólki Kozodaw-
skiej, z przeznaczeniem pod

użytkowanie rolnicze – wy-
bieg i pastwisko dla konia;
• gruntu o pow. 3 mkw. przy
ul. Sierakowskiego w Pia-
secznie, z przeznaczeniem
pod tablicę reklamową, na
rzecz Przedszkola Niepu-
blicznego „Koala”;
• gruntu o pow. 2,2 mkw. po-
łożonego przy ul. Jana Pawła
II, róg Jarząbka, na rzecz
NZOZ A.P. Dent;
• gruntu o pow. 620 mkw.
przy ul. Towarowej w Pia-
secznie, na rzecz firmy Au-
ralight Polska.

Radni zdecydowali także
o sprzedaży działek położo-
nych w Piasecznie przy 
ul. Granitowej, Szmaragdo-
wej i Rubinowej na rzecz do-
tychczasowych użytkowni-
ków wieczystych oraz działki
położonej przy ul Nefrytowej
na rzecz Młodzieżowej Spół-
dzielni Budownictwa Miesz-
kaniowego „Patronat-3”.

Rada zgodziła się również
na nabycie działki o pow. 2416
mkw. położonej w Gołkowie,
przeznaczonej pod drogę
gminną, a także niezabudo-
wanej nieruchomości o pow.
1165 mkw. położonej w Pia-
secznie w rejonie ul. Jana
Pawła i Dworcowej, z prze-
znaczeniem pod budowę
szkoły podstawowej.

Opłaty
Ustalona została wyso-

kość stawek czynszu za
dzierżawę gruntów komu-
nalnych na rok 2013 oraz wy-
sokość opłat pobieranych 
z tytułu instalacji reklam na
gminnych nieruchomo-
ściach. 

Pełny protokół z sesji Rady
Miejskiej oraz pełne treści
uchwał dostępne są w Biule-
tynie informacji Publicznej
Gminy Piaseczno  www.bip.
piaseczno.eu    

* 

Fanpage gminy Piaseczno został
utworzony 29 października 2012
r. Do tej pory polubiło go już po-
nad 900 osób. Jeśli chcesz być
na bieżąco z wydarzeniami lo-
kalnymi, odwiedź nasz profil fa-
cebook.com/GminaPiaseczno i
kliknij znaczek „Lubię to!”. Bez-
pośredni link dostępny jest też
na głównej stronie gminy:
www.piaseczno.eu.

– Zależy nam na prowadze-
niu aktywnej polityki informa-
cyjnej gminy, a to bez nowocze-
snych narzędzi jest wręcz
niemożliwe – mówi Kierownik
Biura Promocji i Informacji
Gminy Piaseczno Łukasz Wyle-
ziński. Samo prowadzenie por-

talu gminy i umieszczanie na
nim aktualności to dziś już za
mało. Strona jest narzędziem pa-
sywnym, trzeba mieć nadzieję,
że ktoś na nią zajrzy. – Obecność
na Facebooku daje nam możli-
wość interakcji, to my wysyłamy
zajawki informacji do mieszkań-
ców, nie czekamy, aż oni odwie-
dzą naszą stronę. Ważny jest też
efekt synergii. Jeśli opubliko-
wana wiadomość spotka się z
zainteresowaniem internautów,
wtedy dzielą się oni nią ze swo-
imi znajomymi i tak powstaje
efekt śnieżnej kuli – dodaje Łu-
kasz Wyleziński.

Dziś Internet jest potężnym
narzędziem reklamowym, które

może być doskonale wykorzy-
stane również przez samorządy.
Obecne trendy marketingu inter-

netowego pokazują, że miasta co-
raz chętniej sięgają po możliwo-
ści, jakie daje sieć, aby również 

w świecie wirtualnym być blisko
swoich mieszkańców i docierać
do nich z ciekawymi i ważnymi

informacjami. Samo korzystanie
z większości narzędzi interneto-
wych jest z reguły darmowe, 
a kierunkowe kampanie informa-
cyjne w sieci – jeśli są dobrze pro-
filowane – charakteryzują się ni-
skim kosztem jednostkowym
dotarcia z konkretnym komuni-
katem czy reklamą. – Na Face-
booku zarejestrowanych jest bli-
sko 13 tys. osób, które oznaczyły
Piaseczno jako miejsce zamiesz-
kania, dlatego chcemy do nich do-
trzeć, używając tego kanału – tłu-
maczy Łukasz Wyleziński.

Po wprowadzeniu systemu
powiadamiania wiadomościami
SMS, gminny fanpage jest kolej-
nym narzędziem nowoczesnej
komunikacji z mieszkańcami.
Następnym etapem będzie
stworzenie mobilnej strony in-
ternetowej gminy dostosowa-
nej do telefonów komórkowych
i tabletów.                                         *

Gmina Piaseczno na Facebooku
Zapraszamy do śledzenia bieżących
wydarzeń i aktualności poprzez fan-
page naszej gminy na Facebooku.

www.facebook.com/GminaPiaseczno              



– Doskonale rozumiem niepokój
mieszkańców i sam jestem tą sy-
tuacją zaskoczony – mówi bur-
mistrz Zdzisław Lis. – Lokalizacja
tego typu placówki koliduje 
z charakterem tego miejsca.
Obiekt świadczy usługi hotelowe
i takie jest przeznaczenie bu-
dynku. Nie wiem, jak miałoby
tam funkcjonować schronisko
dla osób bezdomnych – dodaje.

Zgodnie z przepisami obiekt
w Bobrowcu, o którym mowa,
pełni funkcje hotelowe – i na taki
sposób użytkowania ma zgodę,
wydaną jeszcze w latach dzie-
więćdziesiątych.

– Mamy wątpliwości co do le-
galności tego przedsięwzięcia, dla-
tego burmistrz zwrócił się do Po-
wiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego z prośbą o przepro-
wadzenie kontroli, która wykaże,
czy funkcje tam świadczone są
zgodne z przeznaczeniem obiektu.
Zwróciliśmy się też do przedsta-
wicieli Monaru z prośbą o spotka-
nie w celu wyjaśnienia sytuacji 
i przedstawienia zakresu planowa-
nego przedsięwzięcia – tłumaczy
Daniel Putkiewicz, I Zastępca Bur-

mistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
Stowarzyszenie Monar do-

stało od miasta stołecznego War-
szawy dotację na realizację za-
dania publicznego z zakresu
pomocy społecznej w latach
2012–2015, z przeznaczeniem na
działania na rzecz osób bezdom-
nych. Swoją placówkę, która
świadczyć będzie usługi dla sto-
licy, planują otworzyć jednak
pod Warszawą, w dawnym Ho-
telu Lando w Bobrowcu.

Właściciel Hotelu Lando zło-
żył 17 września 2012 r. wniosek
do Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno o wydanie zaświadcze-
nia o zgodności planowanej
zmiany użytkowania obiektu
budowlanego z miejscowym
planem zagospodarowania prze-
strzennego, na potrzeby działal-
ności statutowej stowarzyszenia
Monar. Po wezwaniu przez Wy-
dział Architektury do uzupełnie-
nia informacji i dokumentacji,
gdyż wskazana nowa funkcja –
działalność stowarzyszenia Mo-
nar – była zbyt ogólna, właściciel
wycofał swój wniosek.                

*

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 20
października do 21 listopada
2012 r.

Burmistrz zatwierdził
przetargi na:
• rozbudowę systemu moni-
toringu wizyjnego miasta
Piaseczna, wykonawca: firma
Sprint SA z Warszawy, za
cenę 79 794,00 zł brutto;
• specjalistyczne usługi opie-
kuńcze dla osób z zaburze-
niami psychicznymi, pod-
opiecznych Ośrodka Pomocy
Społecznej z terenu miasta 
i gminy Piaseczno, wyko-
nawca: firma Vital s.c. Usługi
Opiekuńczo-Pielęgniarskie
Ewa i Stanisław Lechowscy 
z Warszawy, za cenę 35 zł
brutto za 1 godzinę specjali-
stycznej usługi opiekuńczej;
• zorganizowanie zimowiska
dla dzieci i młodzieży ze szkół

podstawowych i gimnazjum
z terenu gminy Piaseczno,
wykonawca: w części I –
Biuro Usług Turystycznych
Wigra s.c. Wiesława Jabło-
nowska z Warszawy, za cenę
945 zł za jednego uczestnika,
w części II – Biuro Podróży
SUN TOURS Alicja Kopycka 
z Radomia, za cenę 850 zł za
jednego uczestnika;
• dostawę mięsa i wyrobów
z mięsa na potrzeby Zespołu
Szkół Publicznych w Józefo-
sławiu.

Burmistrz ogłosił 
przetargi na:
• utrzymanie porządku i czy-
stości na terenie miasta 
i gminy Piaseczno;
• wykonanie robót dodatko-
wych związanych z przebu-
dową ul. Kauna w Piasecznie
na odcinku od ul. Żerom-
skiego do ul. Staszica;
• świadczenie usług przewozo-
wych osób na trasach Piaseczno
Baza – Julianów Pętla, Piaseczno
Baza – Grochowa przez Jazga-
rzew, Łbiska i Bogatki;
• budowę miniboiska oraz
bieżni dwutorowej wraz 

z modernizacją oświetlenia
na terenie Szkoły Podstawo-
wej w Jazgarzewie, wyko-
nawca: „Subun” Zakład Roz-
bioru i Przetwórstwa Mięsa
Grzegorz Buczek, Ryszard
Surała sp.j. z Wincentowa, za
cenę 83 392,58 zł;
• przygotowanie posiłków
dla podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pia-
secznie, wykonawca: firma
„Max Catering” s.c. Dariusz
Chwedorczuk, Michał Chwe-
dorczuk z Warszawy, za cenę
4,96 zł za jeden posiłek;
• remont nawierzchni
drogi serwisowej ul. Wojska
Polskiego w Piasecznie,
wykonawca: firma „Eureka
Budownictwo” Daria Dą-
browska z Warszawy, za
cenę 299 668,84 zł;
• zakup, dostawę i rozładu-
nek workowanego węgla
Orzech I dla podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej
z terenu miasta i gminy Pia-
seczno, wykonawca: firma
P.H.U. „Sukces” Bożena Krzo-
sek z Wyśmierzyc, za cenę
799,00 zł za 1 tonę.

Burmistrz unieważnił
przetarg na remont na-
wierzchni ul. Staropolskiej 
w Piasecznie.

W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi spra-
wami, m.in. odbyły się nastę-
pujące spotkania i wydarze-
nia z udziałem burmistrza:
20 października
- udział w pikniku rodzinnym
w Przedszkolu przy ul. Rej-
tana w Piasecznie;
- udział w spotkaniu z miesz-
kańcami Chojnowa;
1 listopada – udział w kwe-
ście na rzecz renowacji za-
bytkowych nagrobków na
Cmentarzu Parafialnym 
w Piasecznie;
5 listopada – Walne Zgroma-
dzenie Wspólników spółki PCU
Piaseczno;

6 listopada – spotkanie 
z mieszkańcami Józefosławia;
7 listopada – spotkania 
w sprawie wyboru przedsta-
wicieli do Rady Oświatowej;
8 listopada
– spotkanie z panem Lesz-
kiem Rutą – dyrektorem Za-
rządu Transportu Miejskiego;
– posiedzenie Rady Społecz-
nej Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Lecz-
nictwa Otwartego w Pia-
secznie;
11 listopada – piaseczyńskie
obchody 94. rocznicy odzy-
skania niepodległości;
13 listopada – obchody 10.
rocznicy powstania Zespołu
Szkół Nr 2 im. Emilii Plater;
14 listopada
– spotkanie z radnymi w Bel-
sku Dużym w sprawie kolejki
wąskotorowej;
– spotkanie z przedstawicie-
lami rad rodziców ze szkół
podstawowych z terenu
gminy Piaseczno w sprawie
wyboru przedstawiciela do
Rady Oświatowej.
– spotkanie ze Stowarzysze-
niem „Ład na Mazowszu”;
15 listopada – zebranie
wspólników spółki PWiK 
w Piasecznie;
20 listopada – udział w sprawie
sądowej z powództwa firmy
Piekut Development Sp. z o.o.

Burmistrz w każdym ty-
godniu organizuje posiedze-
nia Kierownictwa Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno, na
których omawiane są bie-
żące sprawy gminy, współ-
pracuje też z organami Rady
Miejskiej oraz bierze udział 
w posiedzeniach problemo-
wych komisji Rady Miejskiej.

Burmistrz przyjmuje 
interesantów 

w każdy poniedziałek po
uprzednim umówieniu

spotkania. Tel.: 22 701 75 88
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Nabór kandydatów do Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o.

Sprawozdanie z pracy burmistrza

20 października - 21 listopada 2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogła-
sza nabór kandydatów na członków Rady
Nadzorczej Spółki – Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji w Piasecznie.

Kandydaci muszą spełniać następu-
jące wymagania:
• posiadanie pełnej zdolności do czyn-
ności prawnych;
• wykształcenie wyższe;
• zdany egzamin dla kandydatów na
członków rad nadzorczych w trybie
przewidzianym w przepisach o komer-
cjalizacji i prywatyzacji bądź legitymo-
wanie się dokumentem zwalniającym 
z obowiązku zdawania egzaminu (np.
wpis na listę radców prawnych, adwo-
katów, biegłych rewidentów, doradców
inwestycyjnych; posiadanie stopnia na-
ukowego doktora nauk prawnych lub
ekonomicznych);
• nie podleganie określonym w przepi-
sach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowisk członka rady
nadzorczej w spółkach handlowych;
• znajomość specyfiki działalności Spółki;
• znajomość przepisów z zakresu funk-
cjonowania spółek, w tym zagadnień
własnościowych, strukturalnych;

• preferowane doświadczenie w zasia-
daniu w organach spółek handlowych.

Osoby zainteresowane udziałem w po-
stępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające wa-
runki określone w treści ogłoszenia, pro-
szone są o składanie ofert zawierających:
1. Zgłoszenie kandydata na członka Rady
Nadzorczej  można pobrać ze strony in-
ternetowej www.bip.piaseczno.eu, za-
kładka „Ogłoszenia – pozostałe”.
2. Kopię dyplomu potwierdzającego
wykształcenie wyższe.
3. Kopię dokumentu potwierdzającego
zdanie egzaminu dla kandydatów na człon-
ków rad nadzorczych lub kopię dokumentu
potwierdzającego zwolnienie z obowiązku
zdania egzaminu (np. wpis na listę radców
prawnych, adwokatów, biegłych rewiden-
tów, doradców inwestycyjnych; dokument
o nadaniu stopnia naukowego doktora
nauk prawnych lub ekonomicznych).
4. W przypadku kandydatów urodzonych
przed 1 sierpnia 1972 r. – potwierdzenie
przedłożenia właściwemu wojewodzie
oświadczenia lustracyjnego, o którym
mowa w art. 7 ustawy z 18 października
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumen-
tach organów bezpieczeństwa państwa 

z lat 1944–1990 oraz o treści tych doku-
mentów (DzU z 2007 r., Nr 63, poz. 425 
z późn. zm.) albo informacji o uprzednim
złożeniu oświadczenia lustracyjnego,
zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.
5. Oświadczenie o niepodleganiu określo-
nym w przepisach prawa ograniczeniom
lub zakazom zajmowania stanowisk członka
rady nadzorczej, o posiadaniu pełnej zdol-
ności do czynności prawnych i zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych. Druk
oświadczenia  można pobrać ze strony in-
ternetowej www.bip.piaseczno.eu, za-
kładka „Ogłoszenia – pozostałe”.

Oferty należy składać w zamkniętej
kopercie z dopiskiem „Nabór do Rady
Nadzorczej PWiK” w kancelarii Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno lub pocztą na
adres Urząd Miasta i Gminy Piaseczno,
05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5, w ter-
minie do 20 grudnia 2012 r. Termin uważa
się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do
Urzędu przed jego upływem.

Liczba członków przewidywanych
do powołania: 3.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Zdzisław Lis

Zaniepokojenie
Monarem

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Burmistrz wycofał 
z porządku obrad uchwałę dotyczącą zmian podatku od nie-
ruchomości w roku 2013.

Większość samorządów, przygotowując swoje budżety,
jedno ze źródeł wzrostu dochodów upatruje w podnoszonych
podatkach lokalnych. Niektórzy sąsiedzi Piaseczna podnoszą
je o kilkanaście procent. W naszej gminie, podczas prac nad
przyszłorocznym budżetem, zdecydowano jednak o zamro-
żeniu stawki podatku od nieruchomości na poziomie tej 
z 2012 r.

– Chcę pozostawić podatek na dotychczasowym poziomie.
To krok w kierunku naszych mieszkańców i przedsiębiorców,
którzy i tak wystarczająco odczuwają skutki kryzysu gospo-
darczego – komentuje swoją decyzję burmistrz Zdzisław Lis.

Taka decyzja ma jednak swoje konsekwencje. – Przygo-
towaliśmy projekt budżetu skrojony na miarę, zakładający
wzrost dochodów, oparty na optymistycznych prognozach
– tłumaczy burmistrz Zdzisław Lis. – Musimy mieć jednak
świadomość, że jeśli nastąpią niesprzyjające okoliczności ze-
wnętrzne, załamie się koniunktura czy pojawi konieczność
nieprzewidzianych wydatków, to będziemy musieli sobie 
z tym poradzić, dysponując tym, co mamy – dodaje.

*

Piaseczno nie podnosi 
podatków

OGŁOSZENIE
regulamin utrzymania czystości i porządku

W związku z nowelizacją zapisów ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach,  został przygotowany projekt
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie mia-
sta i gminy Piaseczno”. Wszystkie osoby zainteresowane pro-
jektem dokumentu mogą zapoznać się z jego treścią na stro-
nie internetowej gminy Piaseczno www.piaseczno.eu 
w zakładce „Aktualności” i na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Gminy Piaseczno w zakładce „Ogłoszenia”. Uwagi do
projektu „Regulaminu” można wnosić za pomocą formularza
zamieszczonego na wyżej wymienionych stronach.

Mieszkańcy Bobrowca obawiają się 
sąsiedztwa placówki Monaru, który od 
1 grudnia uruchamia schronisko dla bez-
domnych w budynku byłego Hotelu Lando
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Finał inwestycji 
w Bobrowcu

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Szybkie tempo prac oraz sprzy-
jające warunki atmosferyczne
pozwoliły na wcześniejszą niż
w zakładanym harmonogramie
finalizację inwestycji. Dzięki
temu wszyscy właściciele pose-
sji z tego rejonu już mogą roz-
począć przyłączanie nierucho-
mości do systemu.

Przedsięwzięcie to jedna 
z pierwszych inwestycji na tak
dużą skalę, prowadzona samo-
dzielnie przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Pia-
secznie. Głównym założeniem
projektu było skanalizowanie
miejscowości Bobrowiec oraz za-
pewnienie tamtejszym miesz-
kańcom dostaw dobrej jakości
wody z ujęć głębinowych.

Roboty budowlane, podzie-
lone na dwa etapy, trwały od
maja 2011 r. W bieżącym roku wy-
budowano m.in. przewody kana-
lizacyjne o długości 15 km wraz 
z odgałęzieniami do posesji (po-
nad 600 szt.) oraz przewody wo-
dociągowe o długości ponad 9 km
z podłączeniami do nieruchomo-
ści (około 370 szt.). Pięć nowo wy-
budowanych przepompowni
oraz 900 km przewodów tłocz-
nych stanowi uzupełnienie tech-
nologiczne dla przesyłu ścieków.

Całkowity koszt inwestycji,
dofinansowanej przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej,
wyniósł około 18 mln zł netto.

Jak przyłączyć się do sieci
Procedura podłączenia jest

bardzo prosta. Wystarczy złożyć

w PWiK Piaseczno „Wniosek o
wydanie warunków technicz-
nych”. Dokument dostępny jest
na stronie internetowej www.
pwikpiaseczno.pl (w zakładce
„Centrum Dokumentów”) i w
Biurze Obsługi Klienta. Od tego
momentu Przedsiębiorstwo po-
maga załatwiać wszelkie sprawy
związane z formalnościami 
i wykonawstwem. Ponadto
PWiK umożliwia rozłożenie na
raty płatności za wykonanie
przyłącza. W tym celu należy
wypełnić odpowiedni wniosek

w Biurze Obsługi Klienta. Co
istotne – raty nie są obłożone do-
datkowym oprocentowaniem.

Inwestycje dla środowiska
Budowa sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej w Bobrowcu to
tylko część działań inwestycyj-
nych prowadzonych przez PWiK
Piaseczno. W 2012 r. Przedsię-
biorstwo zrealizowało ponad 80
kluczowych projektów. W ra-
mach prac wybudowano ponad
14 km sieci wodociągowej, 19 km
sieci kanalizacyjnej, 400 szt.

przyłączy wodociągowych, 700
szt. przyłączy kanalizacyjnych
oraz 6 pompowni sieciowych.
Łączny koszt to ok. 23 mln zł.

Zgodnie z „Wieloletnim pla-
nem rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych oraz
kanalizacyjnych na lata 2012–
2018”, zatwierdzonym przez
Radę Miejską w Piasecznie,
PWiK planuje w przyszłym roku
rozbudowę sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej m.in. w Łbi-
skach i Bąkówce.

*

W listopadzie
PWiK zakończył
prace związane 
z budową sieci
wodociągowej 
i kanalizacyjnej na
terenie Bobrowca

Coś z niczego
Fundacja Eco Choice serdecznie zaprasza na bez-
płatne warsztaty „Coś z niczego. Eco zabawy dla
małych i dużych”.
Jeśli chcesz zaznaczyć swój ślad na mapie miasta, weź
udział w cyklu twórczych warsztatów. Zostań eco kon-
struktorem i twórz dzieła użyteczności publicznej (stojaki
na rowery, ławki, eco choinkę). Wykonaj świąteczne pre-
zenty (np. biżuterię, instrumenty muzyczne) lub eco
śmietniki z ceramiki techniką mozaikową. Pomóż zbudo-
wać gry planszowe w skali marko.

Zapraszamy dzieci i młodzież od lat 7 wzwyż; stopień
trudności i tematyka zajęć dostosowana jest do umiejęt-
ności uczestników.
Poniedziałek 13.00 do 15.00 oraz 15.00 do 17.00 – coś z ni-
czego lub biżuteria, lub instrumenty muzyczne.
Wtorek 14.00 do 16.00 oraz 16.00 do 18.00 – gry w skali makro
oraz eco konstruktor.
Środa 13.00 do 15.00 oraz 15.00 do 17.00 – coś z niczego i bi-
żuterie oraz 17.00 do 19.00 – eco śmietniki z ceramiki.
Czwartek 17.00 do 19.00 – eco śmietniki z ceramiki, uwaga
zmiana godziny!
Piątek 14.00 do 16.00 oraz 16.00 do 18.00 – gry w skali makro
oraz eco konstruktor.

Wszystkich eco zakręconych zapraszamy do wolonta-
riatu! Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.ecochoice.pl lub pod nr tel. 730 300 250. Warsztaty
dofinansowane są przez Wojewódzki Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie
dotacji w kwocie 51 000,00 zł.

Paweł Chrzanowski

Prezes Zarządu Fundacji Eco Choice

Fundacja Studio (S)praw Kobiet zaprasza na dzień
otwarty, który odbędzie się 8 grudnia w godz.
16.00-18.00 w Przystanku Kultura w Piasecznie. 

Tego dnia czekać będą na Państwa ciekawe prezentacje
przedsiębiorczych pań działających lokalnie i prowadzą-
cych biznesy. Będzie można wziąć udział w warsztacie cha-
rakteryzacji oraz podebatować w gronie kobiet zaanga-
żowanych społecznie, pań ze świata biznesu i polityki
lokalnej. 

Dzień otwarty stanowi podsumowanie cyklu spotkań
„Z historią przez Dziurkę od Klucza”, współfinansowanego
ze środków gminy Piaseczno. 

– Spotykając się popołudniami, w soboty, odkrywały-
śmy tożsamość kobiet w różnych obszarach: w macie-
rzyństwie, w sztuce i kulturze masowej, w obyczajowości,
w  aktywności fizycznej, a także w światopoglądach reli-
gijnych, m.in. na przykładzie wyznania muzułmańskiego –
opowiada  Agnieszka Korniłow, wolontariuszka Fundacji. 
– Podczas dnia otwartego chcemy zająć się sprawami „tu 
i teraz”, czyli zadać sobie pytanie, co mamy do zrobienia
w lokalnym środowisku, jak działać, aby otaczającą nas
rzeczywistość przekształcać zgodnie z naszymi potrzebami
i aspiracjami – dodaje.

Fundacja Studio (S)praw Kobiet oferuje możliwość od-
krywania i rozwijania indywidualnych talentów, ale rów-
nież sukcesywnego uświadamiania sobie, że prawo do de-
cydowania o własnych potrzebach jest prawem każdej
kobiety. Proponuje spotkania, seminaria i warsztaty, pod-
czas których uczestniczki i uczestnicy czują się bezpiecznie
i swobodnie, nabierając jednocześnie siły na nowe pomysły
w kreowaniu siebie. Fundacja pomaga kobietom w trud-
nych sytuacjach życiowych, oferując wsparcie i poradnic-
two. Bez sztywności gabinetów psychologicznych czy za-
mknięcia w narzuconych ramach instytucji doradczych.
Szczególną uwagę poświęcamy mieszkankom Piaseczna
oraz okolic. Na spotkaniu 8 grudnia głos zabiorą interesu-
jące kobiety z samorządu lokalnego i biznesu. Wstęp wolny.
Przewidziano drobny poczęstunek. 

Zapraszamy Panie i Panów!

Świąteczna pomoc najuboższym dzieciom

Zaczynaliśmy od trzech stoisk
na korytarzu szkolnym – obec-
nie to piknik rodzinny połą-
czony ze stoiskami firm, koncer-
tem talentów, kawiarenką,
kącikiem z klockami dla malu-
cha, losowaniem cennych na-
gród dla uczestników oraz, na
10-lecie, z konkursem ze zdję-
ciami nauczycieli „Who is
who?”.

Dyrekcja, nauczyciele i ucz-
niowie Zespołu Szkół Publicz-
nych w Jazgarzewie zwracają się
z serdeczną prośbą o pomoc 
w zgromadzeniu fantów i środ-
ków na loterię lub udział w kier-
maszu przedświątecznym.

Podczas zeszłorocznego kier-
maszu zebraliśmy, mimo kry-
zysu, ponad 9000 zł. To dowód,
że wszyscy macie wielkie, wraż-

liwe serca i nie jest Wam obojętny
los naszych dzieci. Udało nam się
z tych środków opłacić dzieciom
wyjazdy na „zielone szkoły”, wy-
cieczki i zajęcia dodatkowe, po-
móc rodzinom naszych uczniów
w trudnych sytuacjach loso-
wych. W akcji wzięło udział wiele
znakomitych firm m.in.: Auchan,
Laboratorium Kosmetyczne Dr
Irena Eris – marka Lirene, Kau-
fland, Sport Masters, Eveline Co-
smetics, Avon, Nokia, Bank BPH
– Oddział w Konstancinie, Bank
Spółdzielczy – Oddział w Piasecz-
nie, Leroy Merlin, Salon Samo-
chodowy Volkswagen/Audi – 
p. Wajdemajer, Hurtownia Pa-
piernicza Alma – p. Okrzeja, Hur-

townia Odzieżowa – p. Erden, Ga-
leria Artis, „Yamoo”, Norauto, Cen-
trum Zabaw „Stonoga”. Swoje
stoiska wystawiły firmy z bomb-
kami, biżuterią, kwiaciarnie, ga-
lerie. Wszyscy darczyńcy są na
stronie szkoły www.zspjazga-
rzew.pl w zakładce „kiermasz”.

Będę ogromnie wdzięczna,
jeśli przyłączycie się do tego-
rocznej akcji. W tym roku część
funduszy przeznaczymy na bu-
dowę boiska szkolnego.

Zjednoczmy nasze serca po-
nownie już dziesiąty raz, tym
razem w piątek 7 grudnia 2012. 
I Ty możesz zostać Świętym!

Organizatorka: Maria Lu-
dwicka tel.: 22 756 72 51

W 2012 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie wydało na inwestycje
23 mln zł. Foto PWiK Sp. z o.o.

Zrób eko-prezent na warsztatach                                        
Foto Eco Choice

Rusza „Świąteczna akcja pomocy naj-
uboższym dzieciom”, czyli kiermasz
bożonarodzeniowy połączony z lote-
rią fantową, koncertem i wieloma
atrakcjami

Panie debatują



Grupa Piaseczno po prostu jest…
Istnieje tak długo, że na stałe wpisała się w krajobraz

artystyczny naszego powiatu. Niestety, mało osób zdaje
sobie sprawę z jej niezwykłości. Tworzy ją około czterdzie-
stu artystów zajmujących się wieloma dyscyplinami sztuk
plastycznych – amatorów oraz twórców profesjonalnych,
połączonych więzią przyjaźni. Przyjaźni niezwykłej, bo mię-
dzypokoleniowej.

Członkowie grupy najczęściej spotykają się podczas
wspólnej pracy twórczej na plenerach malarskich. W lipcu
tego roku artyści wybrali się do Tykocina, jednego z naj-
starszych miast Ziemi Podlaskiej.

Owoce pracy artystów z tegorocznego pleneru – in-
spirowane pięknymi, zabytkowymi formami architekto-
nicznymi, kulturową różnorodnością (tygiel narodowo-
religijny) oraz charakterystycznym krajobrazem regionu
– jak również prace pozostałych członków Twórczej Grupy
Piaseczno można obejrzeć na wystawie „Grupa Piaseczno
– malarstwo”.

Wystawa czynna jest od 24 listopada do 9 grudnia 2012 r.
w salach Muzeum Regionalnego (prace poplenerowe) 
i Przystanku Kultura (prace różne) w godzinach otwarcia
placówek. *
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Krewniacy Dzieciom

Wystawa Grupy Piaseczno

„Piaseczyńska” on-line

W piątek 16 listopada w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pia-
secznie odbyła się pierwsza prelekcja z cyklu „Krewniacy
Dzieciom”. W tym dniu do szkoły przyjechał specjalny au-
tobus – mobilna stacja krwiodawstwa, który na co dzień
uczestniczy w zbiórkach krwi i rejestracji dawców szpiku
kostnego. Podczas nietypowych lekcji gościem specjalnym
i zarazem jednym z patronów akcji był burmistrz Piaseczna
Zdzisław Lis, który jako aktywny krwiodawca, mający na
swoim koncie ponad dwadzieścia litrów oddanej krwi,
wspólnie z pracownikami Światowej Fundacji Promocji
Krwiodawstwa promował ideę i potrzebę dzielenia się
swoją krwią w celu ratowania życia.

Akcja „Krewniacy Dzieciom” to cykl spotkań eduka-
cyjnych, rozpoczęty we wrześniu tego roku w Warszawie,
skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i liceów. Zamierzeniem projektu jest edukowanie dzieci
już od najmłodszych lat. – Uważam, że wczesna edukacja
o potrzebie oddawania krwi jest niezmiernie ważna. Po-
woduje bowiem wzrost świadomości tego, że każdy z nas
może zarówno pomóc w ratowaniu ludzkiego życia, jak 
i takiej pomocy potrzebować. Chociaż dzieci, do których
kierowane są dziś te słowa, nie mogą jeszcze same odda-
wać krwi, to mogą propagować tę ideę wśród dorosłych
– mówi burmistrz Zdzisław Lis.

Fundacja otrzymała od burmistrza zaproszenie do
przeprowadzenia akcji we wszystkich piaseczyńskich szko-
łach. O szczegółach i przebiegu kolejnych wizyt będziemy
informować na bieżąco.

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 grud-
nia 2011 r. przez Radę Miejską 
w Piasecznie. Program ten za-
kłada wzmocnienie kondycji ro-
dzin, 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+. Porozumienia z gminą
podpisało już 14 przedsiębiorstw.
Firmami Przyjaznymi Rodzinie
zostały: HIPOKAMP Dziecięca

Akademia, świetlica „Pampedia”,
Niepubliczny Punkt Przedszkolny
„Domek Elfów”, Imperium Wie-
dzy, Akademia Językowa Open
School, Przedszkole Niepubliczne
Muzyczno-Taneczne „Melodia”,
Salon Optyczny Dobrze Widzisz
s.c., AS-MED Komputerowe Bada-
nie Stóp, Apteka Ustanowska, Wy-
pożyczalnia przyczep i sprzętu
sportowego oraz usługi transpor-
towe – Jacek Andrzejak, Sklep sta-
cjonarny oraz internetowy GRAJ-
DOMEK, Małe PP – sklep/komis 
z artykułami dla dzieci, PERGOLA
- bezpieczne place zabaw dla
dzieci oraz warsztaty samocho-
dowe Autotronik Bosch Service 
i Autotronik II. Informacje o udzie-
lanych rabatach znajdują się na
gminnej stronie www.pia-
seczno.eu w zakładce „Karta Du-
żej 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 Miasta

i Gminy Piaseczno. Każdy członek
rodziny, który uzyska Kartę, po-
winien ją okazać w miejscu, 
w którym chciałby skorzystać ze
zniżki. Partnerami publicznymi
programu są Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Piasecznie
oraz Centrum Kultury w Piasecz-
nie 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. 

Wierzymy, że wspólnie mo-
żemy realnie wspomóc rodziny
3+ z terenu naszej gminy.

*

Pierwsze firmy przystąpiły do pro-
gramu piaseczyńskiej Karty Dużej
Rodziny

Wraz z końcem października re-
dakcja „Gazety Piaseczyńskiej”
zmieniła sposób publikacji swo-
jego miesięcznika w Internecie.
Obecnie można skorzystać 
z wydania elektronicznego na
dwa sposoby: w sposób trady-
cyjny ściągając plik PDF oraz
atrakcyjniejszy graficznie i ła-
twiejszy w nawigacji dostęp on-
line poprzez portal Issuu.

Mamy nadzieję, że nowy
sposób prezentacji oraz udostęp-
nienie on-line elektronicznego
wydania przypadną do gustu
naszym czytelnikom i zachęcą

internautów do śledzenia infor-
macji zawartych w „Gazecie Pia-
seczyńskiej”.

Wydanie elektroniczne do-
stępne jest poprzez oficjalną
stronę internetową gminy Pia-

seczno: www.piaseczno.eu. Za-
chęcamy do wypróbowania no-
wej wersji naszej gazety. 

Kolejny raz mam zaszczyt koor-
dynować organizację imprezy
charytatywnej „Radosna Wigilia”.
Poprzednie lata pokazały, jak
wiele radości i szczęścia dajemy
tym przedsięwzięciem oraz jak
bardzo potrzebna jest taka inte-
gracja. Do akcji przyłącza się coraz
więcej instytucji oraz indywidu-

alnych darczyńców, dzięki czemu
co roku możemy uszczęśliwiać
220 dzieciaków i ich rodziców.

Prócz upominków w postaci
słodyczy dzieci otrzymają za-
bawki, książki, kosmetyki oraz
odzież. W programie planowane
są także poczęstunek, śpiewanie
pastorałek, zdjęcia z Mikołajem,

opowiadanie bajek wigilijnych,
występy teatralne, malowanie
twarzy oraz dla rodziców doradz-
two psychologiczno-pedagogiczne.

Zbieramy słodycze, za-
bawki, odzież – wszystko, co
może przydać się w ubogim
domu. Dary należy dostarczyć
na stadion GOSiR Piaseczno
(ul.1-go Maja 16) po uprzednim
umówieniu się telefonicznie:
660 057 999, lub mailowo: ka-
siakondraciuk@interia.pl.

Można także wpłacać pie-
niądze na konto Fundacji Dialog

Edukacja Kultura z dopiskiem
„Projekt »Radosna Wigilia 2012«”,
nr konta: Multibank 75 1140 2017
0000 4002 1296 2284.

Tegoroczna edycja „Radosnej
Wigilii” planowana jest na 16
grudnia br. w GOSiR Piaseczno.

Jesteśmy grupą ludzi, którym
robienie niespodzianek sprawia
radość. Mam nadzieję, że i w tym
roku nie zabraknie chętnych do
przyłączenia się do nas.

Zbiórka trwać będzie do 
7 grudnia 2012. 

Katarzyna Kondraciuk

Zachęcamy do
korzystania z no-
wego, atrakcyj-
niejszego,
elektronicznego
wydania „Gazety
Piaseczyńskiej”

Radosna Wigilia po raz ósmy
To impreza charytatywna skierowana
do najuboższych rodzin gminy Pia-
seczno, przede wszystkim do matek
samotnie wychowujących dzieci

Teraz nawigacja po internetowym wydaniu gazety jest znacznie łatwiejsza                                      

Burmistrz Zdzisław Lis pokazuje dzieciom swoją legity-
mację honorowego dawcy krwi   

Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
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Jubileuszowym turniej odbył się
w dniach 24-25 listopada w hali
Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Piasecznie. Jest to cy-
kliczna impreza, która skupia
zespoły siatkarskie głównie 
z południowych rejonów War-
szawy i podwarszawskich miej-
scowości, a ostatnio coraz czę-
ściej także z innych dzielnic 
i miast. Celem memoriału jest
przede wszystkim uczczenie pa-
mięci Wiesława Gawłowskiego,
wielkiego sportowca i olimpij-
czyka, popularyzacja siatkówki,
a także integracja środowiska lo-
kalnego. To właśnie założona
przez Patrona amatorska sekcja
siatkówki Bobry Piaseczno była
organizatorem imprezy.

W tym roku w turnieju
udział wzięło szesnaście drużyn
podzielonych na cztery czteroze-
społowe grupy. Pierwszego dnia
grupy walczyły systemem każdy
z każdym. Zwycięzcy i ekipy 
z drugich miejsc przeszły dalej
tworząc dwie czterozespołowe
grupy. W niedzielę mecze ponow-
nie rozgrywane były systemem
każdy z każdym. Następnie ekipy
z drugich miejsc walczyły w fi-
nale B o trzecie miejsce, a zwy-
cięzcy w finale A o pierwszą po-
zycję w turnieju. Zwyciężyła
drużyna Wilanów Warszawa po-
konując w finale 2:0 KS Mogie-
lankę Mogielnicę.

Oficjalnego otwarcia tur-
nieju dokonał Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis,
który ufundował również na-
grody dla MVP zawodów, najlep-
szego atakującego, rozgrywają-
cego, libero oraz upominki dla
zwycięskiej drużyny. Puchary
ufundowane przez Polski Zwią-
zek Piłki Siatkowej wręczyli za-
proszeni goście: Barbara Gaw-
łowska – żona patrona, jego
synowie Maciej i Wojciech oraz

kolega z boiska, wybitny siatkarz
Ryszard Bosek.

Wiesław Gawłowski był wy-
bitnym siatkarzem, rozgrywają-
cym słynnej Złotej Drużyny Hu-
berta Wagnera. Wraz z tą drużyną
zdobył mistrzostwo świata w
Meksyku w 1974 i mistrzostwo
olimpijskie w Montrealu w 1976 r.
Był wielokrotnym medalistą mi-
strzostw Polski, a także zdobywcą
Pucharu Europy Mistrzów Krajo-
wych. W reprezentacji narodowej

rozegrał 366 spotkań, co do dziś
jest rekordem w polskiej siat-
kówce. Wiesław Gawłowski został
odznaczony Złotym i Srebrnym
Medalem za Wybitne Osiągnięcia
Sportowe. Był mieszkańcem Pia-
seczna, do dziś mieszka tutaj jego
najbliższa rodzina.

Więcej informacji o patro-
nie, historii Memoriału oraz jego
tegorocznej edycji znajduje się
na stronie www.memorialgaw-
lowskiego.pl                                                  *

Siatkarze amatorzy zmierzyli się w turnieju, który dedykowany jest jednemu 
z najlepszych polskich zawodników, złotemu olimpijczykowi, członkowi słynnej
kadry Huberta Wagnera.

OGŁOSZENIE

UiA.ZP.6721.41.2012.MKR

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (DzU z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 
z późn. zm.), uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie, pismo znak WOOŚ-I.410.537.
2012.ARM z dnia 22 października 2012 r. oraz uzgodnienia Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie,
pismo znak ZNS/711/88/pz/12 z dnia 9 listopada 2012 r., informuję
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny od-
działywania na środowisko projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Basz-
kówka II, podjętej uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
620/XXIV/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części wsi Baszkówka II, zatwierdzo-
nego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 977/XLVII/2001 z
dnia 24 października 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16 listopada
2001 r., Nr 245, poz. 4793).

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Baszkówka II dotyczy zmiany przezna-
czenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-
czonego symbolem 7 MN na funkcje mieszkalnictwa
jednorodzinnego i usług nieuciążliwych określonych jako
przeznaczenie podstawowe (MN, U). Analizując charakter
przewidzianych w ramach zmiany planu działań, można uznać,
że realizacja postanowień ww. dokumentu nie wpłynie zna-
cząco negatywnie na środowisko.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Centrum Kultury przygotowało
wystawę prac lokalnych arty-
stów sztuk wizualnych, którą
oglądać można w Centrum Han-
dlowym Auchan.

Prace można oglądać od 
19 listopada do 5 grudnia. Wy-
stawa „W stronę nowego” jest
próbą prezentacji wybranych ar-
tystów z terenu powiatu piase-
czyńskiego, którzy zajmują się
szeroko pojętymi sztukami wi-
zualnymi. Na wystawie można
zobaczyć zarówno malarstwo
czy fotografię, jak i sztukę wideo
i instalację. Podczas wystawy
widz będzie mógł skonfronto-
wać się ze sztuką tworzoną „tu 
i teraz”, dotykającą problemów

i emocji współczesnego czło-
wieka, i w nowoczesny sposób
o nich opowiadającą. Prezenta-
cja jest również zapowiedzią
otwarcia nowej przestrzeni wy-
stawienniczej w Przystanku
Kultura przy placu Piłsudskiego
9 w Piasecznie. 

Najbliższy wernisaż i zara-
zem otwarcie Galerii Przystanek
odbędzie się już 2 grudnia 2012 r.
o godz. 18.00 – swoją twórczość
zaprezentuje Adela Kaczmarek,
absolwentka Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, obecnie
mieszkająca w Żabieńcu.

W Centrum Handlowym
Auchan mogą Państwo obej-
rzeć prace następujących ar-
tystów: Ola Buczkowska, Adela
Kaczmarek, Anna Pelc , Aleksan-
der Ryszka, Tomasz Siwiń, 
Artur Wąsowski.                                 

*

W stronę nowego

Jedna z prac na wystawie - Ola Buczkowska-Przeździk
„Basen”  

Wystawa prac 
lokalnych artystów
sztuk wizualnych

Baszkówka

Niedzielne spotkania z jazzem
2 grudnia zapra-
szamy na koncert
jazzowy formacji
Dave Kikoski Trio

X Memoriał Wiesława Gawłowskiego

Jeden z niezwykle aktywnych 
i kreatywnych pianistów współ-
czesnego jazzu wystąpi wraz 
z Michałem Barańskim na basie
oraz Krzysztofem Zawadzkim na
perkusji. Koncert rozpocznie się 
o godz. 19.00 w sali Domu Kultury
przy ul. Kościuszki 49. Bilety 
w cenie 15 złotych zakupić można
w kasach Centrum Kultury.

David Kikoski urodził się 
w 1961 r. w Milltown w stanie
New Jersey. Artysta pojawia się
zarówno w zespołach wielkich
innowatorów jazzu, jak i w pro-
jektach innych, młodych muzy-
ków. Doskonale wykształcony
pianista (m. in. absolwent presti-
żowej uczelni jazzowej Berklee
College of Music), początkowo po-
jawiał się w zespołach tworzo-
nych przez studentów, absolwen-
tów oraz pedagogów bostońskiej

uczelni (od Gary'ego Burtona po
Pata Metheny'ego). Swe jazzowe
ostrogi zdobywał w zespołach
Roya Haynesa (od 1986), Randy-
ego Breckera (od 1986), Ralphe'a

Moore'a (1987), Boba Berga (od
1988), Billy'ego Harta (1989), Reda
Rodneya (1990-91), Billa Evansa
(od 1993 roku), a także z Davidem
Sanchezem. Na jazzowej estra-

dzie zaistniały także jego autor-
skie tria (z Alem Fosterem i Ed-
diem Gomezem; z Jamesem Ge-
nusem lub Borisem Kozlovem 
i Jeffem "Tainem" Wattsem).         *              

Dave Kikoski- amerykański pianista współczesnego jazzu

Bobry Piaseczno po raz kolejny zorganizowały jeden z najlepszych amatorskich tur-
niejów na Mazowszu

Nakład 15 000 egz.
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Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za wy-
bitne osiągnięcia sportowe.

Uruchomiona została procedura przyznawania sty-
pendiów sportowych na rok 2013 (wg uchwały 
Nr 369/XIV/2007, z późn. zm., Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych za-
sad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów spor-
towych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnic-
twie międzynarodowym lub krajowym) oraz nagród 
i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za wy-
bitne osiągnięcia sportowe w 2012 roku (wg uchwały 
Nr 370/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 paź-
dziernika 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania za-
wodnikom, trenerom i działaczom sportowym wyróżnień
i nagród).

Termin składania wniosków mija 10 grudnia 2012 r. Wy-
pełnione formularze należy składać w sekretariacie GOSiR
Piaseczno w godz. 8.00–16.00. Nieterminowe złożenie wniosku
jest jednoznaczne z utratą możliwości ubiegania się o ww.
stypendia, wyróżnienia i nagrody. Kryteria przyznawania
stypendiów wg regulaminu. Więcej informacji pod numerem
telefonu: 22 716 66 00, wewn. 39 (Katarzyna Kondraciuk).

Stypendia sportowe

Uprzejmie przypominamy o wyłożeniu do publicznego
wglądu niżej wymienionych projektów miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego wraz z progno-
zami oddziaływania na środowisko:

1. części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego
ulicami: Redutową, Pod Bateriami, Dworską oraz granicą
administracyjną miasta Piaseczna;

2. części miasta Piaseczna obszaru ograniczonego uli-
cami : Graniczną , Al. Wilanowską , północno wschodnimi
granicami działek nr ew.43, 44, 45 obr.65, północną linią
rozgraniczającą obszaru oznaczonego symbolem E17, Us,
Ls, Dworską oraz Pod Bateriami;

3. części miasta Piaseczna obszaru ograniczonego od
południa, zachodu i północy granicą administracyjną mia-
sta Piaseczno oraz od wschodu ulicą Okrężną;

4. części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec dla
obszaru ograniczonego: ulicą Sportową, Asfaltową, rzeką
Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, i dalej gra-
nicą wyznaczoną w odległości około 100 m od ulicy Łąkowej
oraz ulicą Rybacką i Świętojańską.

Z powyższymi projektami planów zapoznać się można
do 5 grudnia 2012 r. w pokoju Wydziału Urbanistyki i Archi-
tektury na półpiętrze, przy sali konferencyjnej Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Uwagi można składać do 28 grudnia br.

Plany do wglądu

Ankieta dotycząca sportu i rekreacji. Jak się czujesz?
Czego oczekujesz?

W związku z aktualizacją „Strategii Rozwoju Sportu, Kul-
tury Fizycznej i Rekreacji w gminie Piaseczno” chcielibyśmy
poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców w tym zakre-
sie. Badanie opinii jest zgodne z ideą dialogu i partycypacji
społecznej, a udział w nim to przejaw troski o nasze wspólne
dobro. Dlatego też jeśli trafi do Państwa kwestionariusz,
który przyniesie Państwa dziecko, wnuczka lub wnuczek,
bardzo prosimy o jego wypełnienie.

Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie pozwolą nam
poznać opinie na temat kondycji fizycznej i pomogą zdia-
gnozować zakres, w jakim mieszkańcy miasta i gminy Pia-
seczno podejmują aktywność ruchową, uprawiają sport
oraz interesują się kulturą fizyczną. Badanie jest też okazją
do przekazania nam swoich oczekiwań odnośnie do infra-
struktury sportowej i rekreacyjnej, dostępności do niej oraz
działań, które mogłyby wzbogacić ofertę aktywnego spę-
dzania czasu wolnego na terenie miasta i gminy Piaseczno.
Każdy głos w tej sprawie jest dla nas bezcenny!

Ankieta skierowana jest do dwóch grup respondentów,
tj. osób w wieku 25–50 lat oraz powyżej 50 lat (z podziałem
na kobiety i mężczyzn). Uznaliśmy, że najskuteczniejszą in-
stytucją dystrybucji ankiet będą placówki oświatowe. Zależy
nam na tym, aby przedstawiciele każdej grupy wiekowej –
również seniorzy – mieli okazję się wypowiedzieć.

Wyniki ankiety będą dla władz gminy oraz osób odpo-
wiedzialnych za organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych
cennym źródłem informacji o tym, co jeszcze należy zrobić,
aby lepiej dopasować gminną ofertę do potrzeb i tym samym
przyczynić się do poprawy zdrowia i kondycji wszystkich
mieszkańców.

Z góry dziękujemy za zrozumienie, życzliwość i pomoc
w przeprowadzeniu badania.

Sport i rekreacja do zbadania

Impreza odbędzie się 8 grudnia
o godz. 19.00 w sali koncertowej
Centrum Kultury w Piasecznie
przy ul. Kościuszki 49.  Wstęp za
minimum 5 zł, ale zachęcamy
oczywiście do szczodrzejszych
datków. 

Muzyczną ucztę rozpocznie
duet Ceili, który łączy tradycyjną
muzykę celtycką z kompozy-
cjami autorskimi, utrzymanymi
w charakterze utworów irlandz-
kich, szkockich, bretońskich czy
galickich.  Zabrzmią dla Państwa
ludowe melodie celtyckie z no-
woczesnymi aranżacjami, im-
prowizacją oraz oryginalnymi

kompozycjami współczesnymi
w wykonaniu Krzysztofa Szmy-
tke i Pawła Szymiczka. 

Kolejny wykonawca – zespół
Mordewind z Warszawy – repre-
zentuje z kolei trochę mocniejszy
styl muzyczny: folk rockowy.
Grupa gra koncerty zarówno 
w całej Polsce,  jak i za granicą.
Swoją muzyką tworzy specy-
ficzny klimat, łączy lekkie fol-

kowe brzmienia z mocnym gita-
rowym graniem. To wszystko
jest przyprawione słowami,
przyodziane w różne myśli i hi-
storie. Efektem tej syntezy jest
gigantyczna pozytywna energia. 

Na przestrzeni lat Morde-
wind uczestniczył we wszyst-
kich ważniejszych przeglądach
i festiwalach muzyki folk w Pol-
sce, zdobywając kilkanaście na-

gród i wyróżnień. W roku 2010
formacja wystąpiła na Przy-
stanku Woodstock w Kostrzy-
nie nad Odrą. Po tym występie
zespół zdobył drugie miejsce 
w Plebiscycie Złotego Bączka
Sceny Folkowej Przystanku Wo-
odstock, czyli nagrody przyzna-
wanej przez publiczność. Mor-
dewind wydał trzy płyty 
i szykuje kolejną. *

Koncerty formacji
Ceili oraz Morde-
wind uświetnią
finał akcji charyta-
tywnej dla uczen-
nicy piaseczyń-
skiego LO – 
Patrycji Jeleń 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art. 35 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2010 r nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I pię-
trze przy sekretariacie Burmistrza oraz na stronie internetowej
www.piaseczno.eu  zamieszczone zostały do publicznej wiado-
mości „Wykazy Nieruchomości” - działek gminnych przezna-
czonych do wydzierżawienia położonych w mieście Piaseczno
w obrębach: obr. 37- część dz. nr 1/4 i część dz.nr1/3, obr. 8 –

część dz. nr nr 3 i 7, obr. 19 – część dz. nr 2/5, obr. 12 – część dz. nr
nr 41/10, 41/8, 19/6 , 19/7 (pod reklamy), obr. 58 – dz. nr nr 47/1,
47/2 i 47/3, obr. 15 – część dz. nr 2/2 i część dz. nr 66/10 ( pod re-
klamy), obr. 72 – dz. nr 43, obr. 17 – część dz. nr 21 (pod banery
reklamowe), obr. 20 – część dz. nr 30/10, część dz. nr 57 (pod re-
klamy) obr. 18 – dz. nr 38, obr. 5 - część dz. nr 5/18, 5/15 (pod re-
klamy) oraz działek położonych w gminie Piaseczno: w Wólce
Kozodawskiej – działka nr 171, w Jagarzewie –część dz. nr nr 440
i 441, we wsi Gołków – część dz. nr 768/3.

Finał akcji dla Patrycji

Tym razem dla Patrycji zagra zespół Mordewind

Organizatorem tej nowatorskiej
konkurencji była Piaseczyńska
Fundacja Ekologiczna. W tur-
nieju uczestniczyli uczniowie
szkół ponadpodstawowych
wraz ze swoimi opiekunami
szkolnymi. Zawody polegały na
zbudowaniu przez uczniów tur-
biny wiatrowej startującej 
w trzech konkurencjach: mocy
maksymalnej, zmierzeniu ob-
rotów przy określonym obcią-
żeniu maszyny i zmierzeniu
momentu obrotowego przy za-
trzymanym wale.

Wszystkie zgłoszone turbiny
były testowane na stanowisku
pomiarowym zbudowanym
przez Firmę Unilogo z Piaseczna.
Na wiatrak skierowany był stru-
mień powietrza wytwarzany
przez wentylator o wydajności
3500 m3/h. Najlepsze osiągnięcia
uzyskał wiatrak wykonany przez

Tomasza Andziaka i Michała
Gawryluka z zespołu „Turbowia-
dukt”, który reprezentował go-
spodarza turnieju. Opiekunem
zespołu był Maciej Kopydłowski.
II miejsce zajął „Szkwał” skonstru-
owany przez Szymona Nalew-
czyńskiego pod kierunkiem Pio-

tra Orepuka z Gimnazjum Nr 2.
Na trzecim stopniu podium sta-
nęła drużyna „Żywego Wiatru” 
w składzie Rafał Huflejt, Jakub
Pawlicki, pod opieką Macieja Ko-
pydłowskiego.   

Patronat nad Turniejem ob-
jął Burmistrz Miasta i Gminy

Piaseczno Zdzisław Lis. Przed-
sięwzięcie współfinansowane
było przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Partnerem stra-
tegicznym Turnieju była firma
PGE Energia Odnawialna S.A. 

*

Który wiatrak lepszy?

Montaż jednej z konstrukcji na stanowisku pomiarowym 
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

W sobotę, 24 listo-
pada, w Piasecznie
w Zespole Szkół 
Nr 1 odbył się 
I Turniej Maszyn
Wiatrowych

wykazy nieruchomości
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W Centrum Kultury zapowiada się niezwykle energetyzujący koncert   
Foto Anna Migda

Choinka wraca na rynek

Na piaseczyński rynek
wraca choinka, która zadebiu-
towała w zeszłym roku. Wspól-
nie z burmistrzem mieszkańcy
zapalą na niej lampki podczas
imprezy mikołajkowej 6 grud-
nia. Punktualnie o godz. 18.00
po wspólnym odliczaniu roz-
błysną tysiącami światełek za-
równo choinka, jak i nowa in-
stalacja świetlna w kształcie
fontanny, która na okres zi-
mowy zastąpi dobrze wszyst-
kim znaną fontannę wodną.

Odpaleniu choinki towarzy-
szyć będzie wiele atrakcji przy-
gotowanych przede wszystkim
pod kątem dzieci. Niecodzien-
nym wydarzeniem będzie przy-
jazd Świętego Mikołaja z praw-
dziwymi reniferami. Zagrodę ze
zwierzętami z dalekiej Laponii –
gdzie dzieci będą mogły za
darmo zrobić sobie zdjęcie z Mi-
kołajem, które następnie otrzy-
mają w prezencie – będzie
można odwiedzać w godz.
15.00–20.00.

Dzieci mogą tego dnia przy-
nieść list z marzeniami do Świę-
tego Mikołaja i wrzucić go do spe-
cjalnie przygotowanej skrzynki,
którą zabierze on ze sobą do 
Laponii.

Dużo będzie się też działo
na scenie, która zostanie rozsta-
wiona na rynku. Jako pierwsze

o godz. 17.00 pojawią się dzieci
z „Chatki Spełnionych Marzeń”,
które zaprezentują „Elfowe za-
mieszanie”. Po nich wystąpią
dzieci z Wszechnicy Rodzica a
następnie sceną zawładną
uczniowie z Ogniska Muzycz-
nego. Muzyczną część imprezy
zakończy występ zespołu  Para-
sol Poetica.

Nie zabraknie również kier-
maszu bożonarodzeniowego,
podczas którego będzie można
nabyć niepowtarzalne, ręcznie
wykonane ozdoby świąteczne.
Swoje kramy wystawią za-
równo lokalne fundacje, jak 
i rzemieślnicy z regionu. Świą-
teczną atmosferę nakręcać
będą śnieżynki spacerujące po
rynku z koszami pełnymi upo-
minków.

*

Kamil Bednarek 
w Piasecznie

Jesienne muzykowanie rodzinne

Zapraszamy na
pełną atrakcji 
mikołajkową 
imprezę 
w Piasecznie

Stowarzyszenie „Gama” z Pia-
seczna oraz proboszcz parafii
św. Anny w Piasecznie zapra-
szają rodziny muzykujące do
udziału w IV Piaseczyńskim
Przeglądzie Rodzin Muzykują-
cych „Jesienne muzykowanie

rodzinne”, który odbędzie się 
8 grudnia 2012 r.

„Śpiewnik mój zawierać bę-
dzie zbiór śpiewów na jeden
głos z towarzyszeniem forte-
pianu. Wiersze starałem się wy-
bierać z najlepszych naszych
poetów. (…) Nawet słabsza mu-
zyka, która się mniej szczęśliwie
uda, przy poezji celującej zysz-
cze dla siebie pobłażanie; a to,
co jest narodowe, krajowe, miej-

scowe, co jest echem dziecin-
nych naszych przypomnień,
nigdy mieszkańcom ziemi, na
której się urodzili i wzrośli, po-
dobać się nie przestanie”.

Tak pisał Stanisław Mo-
niuszko o swoich „Śpiewnikach
domowych”. Domowe śpiewa-
nie czy – szerzej – muzykowa-
nie ma w Polsce tradycję bogatą,
sięgającą odległych czasów,
również tych najtrudniejszych.

Co z niej przetrwało do dziś?
Może wspólne kolędowanie,
choć i w tym przypadku coraz
częściej wspomagamy się doko-
naniami profesjonalistów… 
A przecież muzyka to taka dzie-
dzina sztuki, która nie tylko ła-
godzi obyczaje, ale też otwiera
nas na doznania, które mogą
być wspólne dla różnych poko-
leń. Chcielibyśmy, aby czwarty
już Piaseczyński Przegląd Ro-

dzin Muzykujących był okazją
do odradzania wyjątkowej tra-
dycji wspólnego muzykowania.
Zapraszamy rodziny muzyku-
jące oraz te, dla których nasze
zaproszenie będzie zachętą do
rodzinnego śpiewania i grania,
do udziału w naszym Przeglą-
dzie. Pokażcie się szerszemu
gronu!

Chcielibyśmy w ramach
„Jesiennego muzykowania ro-

dzinnego” spotkać się, podzie-
lić się dokonaniami, a przede
wszystkim wspólnie się ba-
wić przy muzyce. Nasz po-
mysł może być zrealizowany
dzięki gościnności parafii św.
Anny w Piasecznie –gospoda-
rza imprezy.

Regulamin i karta zgłosze-
nia dostępne są na stronach
www.gamapiaseczno.pl oraz
www.piaseczno.eu

IV Piaseczyński
Przegląd Rodzin
Muzykujących

Nietuzinkowy młody artysta
sławę zyskał dzięki udziałowi 
w III edycji programu telewizyj-
nego „Mam talent!”. Uzyskane
drugie miejsce w tym konkur-
sie przyczyniło się do tego, że
debiutancki album zespołu 
z Kamilem na czele, zatytuło-
wany „Szanuj”, stał się prawdzi-
wym bestsellerem. W grudniu
2010 r. osiągnął status Złotej
Płyty, a w styczniu 2011 r. – po-
dwójnej Platyny.

Kamil swoją karierę mu-
zyczną zaczynał jako front-

man zespołu Star Guard Muf-
fin. Kapela powstała w Brzegu
w maju 2008 r. i w ciągu
dwóch lat sięgnęła po liczne
nagrody oraz wyróżnienia na
festiwalach i przeglądach. 
W zeszłym roku młodzi mu-
zycy spełnili swoje arty-
styczne marzenie – wyjechali
do legendarnego studia Boba
Marleya w Kingston na Ja-
majce. Zrealizowali tam pięć
własnych kompozycji z udzia-
łem wielu szacownych gości 
z ojczyzny muzyki reggae.

W maju 2012 r. Kamil Bed-
narek wraz ze swoją 16-osobową
drużyną z Brzegu zwyciężył 
w programie „Bitwa na głosy”,
emitowanym na antenie TVP2.
Od maja tego roku nowy zespół
Bednarka ruszył w dużą plene-
rową trasę po całym kraju. 
W planie tej trasy znalazł się
m.in. Przystanek Woodstock.
Pod koniec sierpnia 2012 r. kapela
wystąpiła na festiwalu w Sopo-
cie jako gość specjalny, wykonu-
jąc łącznie pięć autorskich kom-
pozycji. Właśnie ukazał się na
rynku nowy album, „Jestem”,
który Kamil będzie promował
podczas koncertu w Piasecznie.

Bilety na koncert dostępne
są w kasach Centrum Kultury
w cenie 25 zł w przedsprzedaży
oraz 30 zł w dniu koncertu.

Muzyka reggae w wykonaniu finali-
sty „Mam talent!” zabrzmi 9 grudnia
o godz. 19.00 w piaseczyńskim
Domu Kultury


