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Debata w sprawie
parku miejskiego
Burmistrz Piaseczna i starosta rozmawiali
o przyszłości parku miejskiego podczas publicznej debaty zorganizowanej przez Młodzieżową Radę Gminy i portal WspólneRastr. 3
zem.pl

Piaseczno Gminą na 5!
Piaseczno zostało wyróżnione przez Szkołę
Główną Handlową Instytut Przedsiębiorczości tytułem Mazowieckiej Gminy na 5!.
Tytuł przyznano samorządowi, jako wyróżniającemu się w zakresie obsługi klientaprzedsiębiorcy w wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji. Badanie
składało się z dwóch części: audytu stron
internetowych oraz oceny kontaktu elektronicznego z gminami metodą tajemniczego klienta.
*

Dodatkowe pieniądze
dla PWiK Piaseczno

Gminna spółłka PWiK uzyska bezzwrotną
dotację z unijnego Funduszu Spójności.

str. 7

Wirtualna społeczność
Już ponad 3 000 osób polubiło fanpage Gminy
Piaseczno. Dziękujemy i zachęcamy do odwiedzania naszej strony na Facebooku.

Piaseczyńska

www.piaseczno.eu

Piaseczyńskie Targi
Nieruchomości
W dniach 16-17 marca w hali
GOSiR odbędą się targi, na których
deweloperzy, samorządy, agencje
nieruchomości i banki zaprezentują swoją ofertę.

V Turniej Bardów
Zapraszamy 2 lutego do Centrum
Kultury na współczesne chanson de
geste. Bardowie - amatorzy zaprezentują pieśni o czynach i przygodach
rycerskich. Gościem specjalnym imprezy będzie reżyser Patryk Vega.
 str. 8

Budżet gminy na 2013 rok

Zdzisław Lis, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Szanowni Państwo,
uchwalony przez Radę Miejską w Piasecznie budżet miasta i gminy na 2013
rok stanowi podstawę gospodarki ﬁnansowej gminy w bieżącym roku, ale
musimy mieć świadomość, że rzutował on będzie także na nasze działania
w latach kolejnych.
Budżet nazwałbym umiarkowanie
optymistycznym. Optymizm wynika
z dobrej realizacji budżetu w 2012 roku,
a przygotowując nowy budżet, opieraliśmy się o wskaźniki z roku obecnego.
Podatki lokalne bez zmian
Kondycja budżetu gminy jest z reguły odzwierciedleniem kondycji ﬁnansowej jej mieszkańców. Na spadek dochodów w latach ubiegłych wpływ miała
zarówno zmiana ordynacji podatkowej,
czyli zmniejszenie progów podatkowych,

jak i ogólny kryzys na rynkach światowych. Stąd nasza ostrożność w ocenie
możliwości realizacji stojących przed
nami zadań. Budżet gminy skrojony jest
na miarę. Należy podkreślić, że w czasach
kryzysu, nie chcąc dodatkowo obciążać
swoich mieszkańców, gmina Piaseczno
jako jedna z niewielu w Polsce nie podniosła stawek podatków lokalnych, pozostawiając je na poziomie roku 2012.
Po zmianach dochody gminy wynieść mają 297 641 204 zł, zaś wydatki
302 542 070 zł. Planujemy więc deﬁcyt
w wysokości 4,9 mln zł. Ten deﬁcyt
nie świadczy źle o budżecie, jest świadomy, bo uważam, że w chwili obecnej
dodatkowe środki powinny pracować
na mieszkańców i rozwój gminy.
Więcej środków na inwestycje
Znacząco w stosunku do poprzedniego roku zwiększamy wydatki na in-

westycje. W 2012 roku było to 22,9 mln
zł, na 2013 rok zaplanowaliśmy wydatki
na poziomie 35,7 mln zł, do tego należy
dodać 6,5 mln zł na zakupy inwestycyjne oraz 11 mln zł na zadania remontowe (taka sama kwota jak w 2012 roku).
Daje to łącznie 53,2 mln zł. W kwocie tej
nie są uwzględnione inwestycje w rozwój systemu kanalizacji, które kosztem
wielu milionów złotych wykonuje
w naszym imieniu spółka PWiK Piaseczno. W 2013 roku planuje ona wydać
na inwestycje ponad 18 mln zł, a w kolejnych 3 latach blisko 100 mln zł.
Wiele projektów, o których dużo
mówiło się od lat, ma szansę realizacji
dzięki wyprostowaniu kwestii własnościowych, uporządkowaniu spraw dokumentacyjnych, przygotowaniu koncepcji, planów i projektów. Bardzo
często, żeby mogła powstać inwestycja, należy zmienić miejscowy plan za-

gospodarowania przestrzennego, a jest
to proces, który w zależności od przypadku trwa od roku do kilku lat. Mówiąc o planach zagospodarowania,
z jednej strony chciałbym podkreślić,
że jest to pożyteczne narzędzie porządkujące ład przestrzenny i nadające
logikę rozwojowi gminy, z drugiej
strony należy pamiętać o konsekwencjach ﬁnansowych, jakie często są
udziałem gminy przy podejmowaniu
decyzji planistycznych.
Najważniejsze zadania
Naszym priorytetem niezmiennie
są inwestycje oświatowe oraz drogowe. Na drogi planujemy wydać 19
mln zł ze środków inwestycyjnych
oraz remontowych. Na odwodnienia
wydamy ponad 2 mln zł, co łącznie
z kosztami poniesionymi w roku 2012
i 2011 daje ponad 10 mln zł na ten cel.
Są to poważne prace, podnoszące bezpieczeństwo naszych mieszkańców,
jednak nie zawsze zauważane i doceniane. Do połowy 2013 roku gotowe
ma być ogromne opracowanie - koncepcja odwodnienia całej gminy. Działania, które obecnie wykonujemy, już
wpisują się w powstającą koncepcję.
To bardzo ważne, że w tej kwestii postępujemy planowo, rozważnie i zgodnie z nakreślonym scenariuszem,
który określa kolejność działań.
Kolejnym największym zadaniem
jest rozbudowa zaplecza oświatowego.
W 2013 roku wydamy na ten cel blisko
15 mln zł i jest to dopiero początek dużego frontu inwestycyjnego, gdyż w kolejnych 3 latach przeznaczymy na kontynuację tych zadań ponad 50 mln zł.
dokończenie: str. 2
mapa inwestycji: str. 4-5
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Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej w Piasecznie
SESJA 29
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Przed rozpoczęciem części uchwałodawczej
Z okazji jubileuszu 50–lecia małżeństwa państwo: Teresa i Mieczysław Czerczakowie, Krystyna i Piotr Gawrońscy, Irena i Jan
Kowalscy, Janina i Stanisław Żaczkowscy, Helena i Ryszard
Stańczykowie, Longina i Ryszard Janota, Irena i Mieczysław
Jek oraz Zoﬁa i Zdzisław Knape zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami, kwiatami i koszami słodyczy. Serdeczne gratulacje parom małżeńskim złożyli burmistrz Zdzisław Lis oraz przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Swat.
Po ustaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z ostatniej sesji sprawozdanie z okresu pomiędzy sesjami przedstawił
przewodniczący rady.
Następnie radni zgłaszali wnioski i interpelacje. Skarbnik
przedstawiła radnym informację na temat bieżącej sytuacji ﬁnansowej gminy.
Uchwalenie budżetu 2013
Najważniejszym punktem sesji było rozpatrzenie projektu
budżetu Miasta i Gminy Piaseczno na rok 2013.
Zanim przystąpiono do dyskusji i głosowania, radni zapoznali się z opiniami stałych komisji problemowych Rady Miejskiej, które przez kilka tygodni zajmowały się przedstawionym
przez burmistrza projektem budżetu, oraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej.
Po przeprowadzonej dyskusji budżet gminy Piaseczno na rok
2013 został przyjęty stosunkiem głosów 17 do 1. Radna Katarzyna
Nowocin-Kowalczyk poinformowała, że wstrzymała się od głosu.
Następnie radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Piaseczno na lata 2013–2023.
Zmiany w budżecie 2012
Zmniejszono dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób ﬁzycznych (o 1,8 mln zł) oraz z podatku od
czynności cywilnoprawnych (o 226,5 tys. zł).
Zwiększone zostały dochody ze zbycia udziałów własnych
gminy na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Piasecznie Sp. z o.o. (o kwotę 13,9 mln zł). Środki te zostały
wpłacone na lokatę bankową. Wzrosły także dochody w ramach
subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów (o 1,8 mln zł).
Zmniejszono wydatki na: opracowanie specyﬁkacji warunków zamówienia na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na terenie gminy Piaseczno (o 20 tys. zł),
utylizację eternitu (o 80 tys. zł), wynagrodzenia dla sołtysów
(o - 26,5 tys. zł), dotację dla Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przeznaczoną na przebudowę drogi w ciągu ulic
Zubrzyckiego i Przesmyckiego (o 100 tys. zł).
Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie przesunięto wydatki w wysokości 7 tys. zł z różnych
opłat i składek na ubezpieczenia społeczne.
Ustalony został wykaz wydatków bieżących (w wysokości
1,1 mln zł) oraz wydatków majątkowych (3,5 mln zł), które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
Rada Miejska odwołała ze składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie pana Łukasza Krawczyńskiego. Na jego miejsce powołany został pan Łukasz Kamiński.
Pełny protokół z sesji dostępny jest na www.piaseczno.eu.

Wyłącznie PWiK Piaseczno
zaopatrzy w wodę
Uprzejmie informuję, że z dniem 31 grudnia 2012 r. zakończył
się termin obowiązywania umowy zawartej pomiędzy
gminą Piaseczno a P.T. ELMAR w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz eksploatacji stacji i sieci wodociągowych na terenie gminy Piaseczno.
Od 1 stycznia 2013 r. eksploatację ww. urządzeń wodociągowych przejęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Piasecznie Sp. z o.o. (100% udziału gminy Piaseczno).
W związku z powyższym informuję, że dotychczasowe
umowy ELMAR-u zawarte z mieszkańcami w sprawie dostaw
wody straciły swoją ważność z dniem 31 grudnia 2012 r.
Zapraszam wszystkich mieszkańców do podpisywania nowych umów na dostawę wody z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., ul. Żeromskiego
39, 05-500 Piaseczno, tel. 22 701 54 00 lub 22 750 23 20.
www.pwikpiaseczno.pl.
Zdzisław Lis
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Budżet gminy na 2013 rok
Najwięcej na oświatę
Kolejne inwestycje to w perspektywie czasu coraz większe
wydatki bieżące na utrzymanie
i prowadzenie nowych placówek.
Musimy mieć tego pełną świadomość. W 2013 roku całkowite wydatki na oświatę wraz ze świetlicami wyniosą 134 mln zł, czyli
blisko połowę całego budżetu. Ten
procent wydatków na utrzymanie oświaty z pewnością jeszcze
wzrośnie po oddaniu do użytku
nowych inwestycji. Ogromna
ilość prywatnych przedszkoli na
naszym terenie skutkuje wydatkami rzędu 23 mln zł jako dotacje.
Stąd nasza determinacja, aby szukać rozwiązań, które optymalizują skuteczność każdej złotówki
wydawanej na oświatę. Z tego
m.in. powodu przekazujemy od
1 stycznia 2013 roku zadanie prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego powiatowi jako instytucji
do tego powołanej.
Nowa oferta dla
mieszkańców
Nadchodzący rok będzie
z pewnością przełomowy, jeśli
chodzi o tematy związane z przestrzenią publiczną, podniesieniem jej jakości, modernizacją i
udostępnieniem mieszkańcom
nowych terenów rekreacyjnych,
gdzie z przyjemnością będzie
można spędzać wolny czas.
W tym roku od Klubu Sportowego
Piaseczno wykupiliśmy na własność teren przy ul. 1 Maja, gdzie
już latem rozpoczęliśmy prace porządkowe, a w 2013 roku planujemy przeznaczyć 1 mln zł na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego,
czyli przebudowę stadionu miejskiego. W 2014 roku przeznaczymy na ten cel kolejne 2 mln zł.
Chcemy przebudować główną
płytę boiska i trybuny, zbudować
boisko treningowe ze sztucznej
nawierzchni, parkingi i zaplecze.
Dodatkowe kilkaset tysięcy złotych kierujemy na prace remon-

towe także w samym budynku.
W planach mamy pozyskanie terenów przyległych do obecnego
stadionu, także w perspektywie
powstać tam może obiekt sportowo-rekreacyjny z prawdziwego
zdarzenia.

134
mln zł

Tyle gmina Piaseczno
w 2013 roku wyda na
zadania oświatowe.
To największy
wydatek stanowiący
aż 43 proc. całego
budżetu.
Również w zeszłym roku wykupiliśmy dużą działkę na Górkach
Szymona, Dzięki temu gmina jest
jedynym właścicielem całego tego
obszaru. Będziemy chcieli go uporządkować i uatrakcyjnić o elementy małej architektury.
Jesteśmy na ostatniej prostej,
jeśli chodzi o zakończenie kwestii
własnościowych parku miejskiego. Wkrótce park zostanie
skomunalizowany i podzielony na
część należącą do gminy i do powiatu. Negocjujemy ze starostą
dokładny przebieg granicy własności, kiedy już to się stanie,
przystąpimy do rewitalizacji naszej części parku.
Kolejnym perspektywicznym
tematem jest pozyskanie majątku
kolejki wąskotorowej. W tej sprawie
zostało podpisane między-gminne
porozumienie pięciu samorządów,
które podjęły stosowne uchwały.
Przygotowany też został projekt
aktu notarialnego. Gminy oczekują

już tylko na ostateczną decyzję PKP
w sprawie przekazania nam majątku. Jesteśmy więc w przededniu
ważnego dla Piaseczna wydarzenia, jakim będzie przejęcie kolejki.
Mówiąc o przestrzeni publicznej, kontynuacja rewitalizacji centrum Piaseczna nie byłaby możliwa
bez realizacji polityki mieszkaniowej gminy. W 2013 roku skończymy
budynek mieszkalny przy ul. Krótkiej oraz zaczniemy przygotowania
do budowy dwóch budynków
w Bąkówce. Ta nowa substancja
mieszkaniowa jest niezbędna, jeśli
chcemy porządkować sytuację
w zaniedbanym centrum miasta.
Transport publiczny kluczem rozwoju
1,5 mln zł w 2013 i 1,7 mln zł
w 2014 r. przeznaczamy na rewitalizację budynku dworca PKP.
Najwyższy już czas, aby to miejsce nie straszyło pasażerów, a służyło miastu i jego mieszkańcom.
Generalny remont budynku oraz
budowa miejsc postojowych
w okolicy dworca mają w znaczący sposób usprawnić ma obsługę komunikacyjną. Na transport wydajemy zresztą rok
rocznie coraz więcej środków. W
2013 roku przekażemy Warszawie
na obsługę autobusową oraz funkcjonowanie na naszym terenie
wspólnego biletu na autobusy i
kolej łącznie ponad 7 mln zł.
Gmina odbierze odpady
Zupełnie nowym zadaniem,
jakie stoi przed nami w 2013 roku,
jest realizacja nowych przepisów
dotyczących gospodarki odpadami. Od kilku miesięcy przygotowujemy się do przejęcia pełnej
odpowiedzialności za odbiór odpadów od naszych mieszkańców.
Do realizacji tego zadania powstała w Urzędzie specjalna komórka. Od lipca 2013 roku gmina
odbierać będzie wszystkie odpady
od mieszkańców. Podzieliliśmy
gminę na 3 sektory i przygotowu-

jemy przetarg na wyłonienie
ﬁrmy lub ﬁrm, które będą to obsługiwać. W najbliższym czasie
ogłoszony zostanie przetarg na
budowę punktu selektywnej
zbiórki odpadów, mamy na to zabezpieczony 1 milion złotych.
Sportowa gmina
Zadania gminy to nie tylko infrastruktura, oświata i gospodarka komunalna. Pamiętamy
o tym, angażując niemało środków w zadania społeczne i kulturalne. Szczególnie dużo zamieszania spowodowały ostatnio różne
komentarze dotyczące sportu.
Należy jasno wyjaśnić, że kłopoty
ﬁnansowe niektórych klubów
sportowych nie powinny obciążać wizerunku gminy, która na
sport przeznacza w budżecie blisko 9 mln złotych. Nie tylko inwestujemy w nową profesjonalną
bazę sportową, o czym wspominałem wcześniej, także coraz więcej środków traﬁa bezpośrednio
do klubów sportowych i sekcji,
które realizują zajęcia i rozgrywki
dla młodzieży. W 2013 roku planowane jest też zwiększenie o prawie 120 tys. zł w stosunku do roku
poprzedniego dotacji dla klubów
sportowych, które zaproponowane zostały na poziomie 2 262
850 zł, dodatkowo aż 250 tys. zł
przeznaczamy na stypendia sportowe dla najlepszych zawodników. Równocześnie stopniowo
zmieniamy zasady doﬁnansowywania klubów, tak aby przekazywanie środków odbywało się na
bardziej transparentnych zasadach. Finansując sport z publicznych środków, musimy dokładnie
wiedzieć, na co wydawana jest
każda złotówka, wydając więcej
chcemy też, aby kluby angażowały więcej środków własnych
w prowadzenie zajęć, ma to je
zmobilizować do poszukiwania
innych źródeł ﬁnansowania np.
od sponsorów.
mapa inwestycji str. 4-5

Reforma systemu gospodarki odpadami
Od dnia 1 lipca 2013 r. gmina przejmie
dotychczasowe obowiązki właścicieli
nieruchomości, związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
Do tego dnia odbiór odpadów od
mieszkańców odbywać się będzie
na dotychczasowych zasadach.
Indywidualne umowy dotyczące odbierania odpadów komunalnych, zawierane przez właścicieli nieruchomości z ﬁrmami
wywozowymi, zostaną zastąpione
przez wnoszoną do gminy opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata za gospodarowanie odpadami będzie uiszczana na podstawie złożonej deklaracji. Za odpady zbierane w sposób selektywny
pobierana będzie niższa opłata.

Zasady gospodarki odpadami
komunalnymi zostaną określone
następującymi uchwałami Rady
Miejskiej:
• sposób segregacji odpadów (rodzaj i ilość pojemników);
• metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
• wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości na
terenie gminy Piaseczno;
• termin, częstotliwość i tryb
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

przez właścicieli nieruchomości
na terenie gminy Piaseczno;
• wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości.
Podjęte uchwały są dostępne
na stronie internetowej urzędu
www.bip.piaseczno.eu w zakładce
„prawo lokalne”.
Reforma przyczyni się do poprawy stanu środowiska m.in. poprzez:
• wyeliminowanie przypadków
powstawania tzw. dzikich wysypisk;
• prowadzenie selektywnej zbiórki
odpadów i ponownego ich wykorzystywania;
• zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach.
Ponadto gmina umożliwia oddanie następujących odpadów:

• przeterminowanych leków – do
specjalistycznych pojemników
znajdujących się w aptekach;
• zużytych baterii – do specjalistycznych pojemników znajdujących się w budynku Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury lub szkół;
• odpadów zawierających azbest
– do gminy należy złożyć wniosek
zamieszczony na stronie internetowej lub dostępny w kancelarii
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
• zużytych strzykawek i innych
odpadów medycznych – odpady
należy zbierać w specjalnych workach lub pojemnikach, a następnie zgłosić do gminy pod nr tel.
22 701 76 64, odpady te zostaną
odebrane przez specjalistyczną
ﬁrmę.
*
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Sprawozdanie z pracy burmistrza
21 listopada - 28 grudnia 2012 r.
Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw
i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali się od 21 listopada
do 28 grudnia 2012 r.

Burmistrz i starosta bliscy są podpisania porozumienia w sprawie przyszłości parku.
Foto Marcin Borkowski/powiatpiaseczynski.info

Debata w sprawie
parku miejskiego
Burmistrz Piaseczna i starosta rozmawiali o przyszłości parku miejskiego
podczas publicznej debaty zorganizowanej przez Młodzieżową Radę Gminy
i portal WspólneRazem.pl
Do spotkania, w którym oprócz
przedstawicieli starostwa i gminy
udział wzięli mieszkańcy Piaseczna, radni gminni i powiatowi
oraz przedstawiciele mediów, doszło 15 stycznia w kawiarni Fryderyk. Debata miała otwartą formułę, samorządowcy przedstawili
swoje poglądy i plany zaś mieszkańcy zadawali im konkretne pytania dotyczące obecnego stanu
parku, jak i zamierzeń inwestycyjnych. Dyskusję moderował Kamil
Staniszek – redaktor naczelny gazety „Kurier Południowy”, zaś ci,
którzy nie mogli wziąć w niej osobiście udziału, mogli śledzić ją na

żywo za pośrednictwem piaseczyńskiej telewizji internetowej.
Temat parku miejskiego, który
„miejskim” jest jedynie z nazwy,
toczy się od wielu lat, pojawiła się
jednak poważna szansa, że słowa
już wkrótce zamienią się w czyny.
Głównym powodem dotychczasowego impasu w rozmowach dotyczących parku, jego rewitalizacji
i udostępnienia mieszkańcom jako
przyjaznego miejsca do rekreacji
i spędzania wolnego czasu, były
kwestie własnościowe. Sprawa zablokowana była roszczeniami
spadkobiercy byłego właściciela,
a samorządy starały się dowieść,

że mocą dekretu z 1944 r. park
z mocy prawa stał się własnością
Skarbu Państwa, czyli de facto samorządowych jednostek terytorialnych. Park tworzą dwie działki
do których prawa roszczą zarówno
powiat jak i gmina.
– W tej kadencji dla samorządu wydane zostały kluczowe
decyzje, najpierw wojewoda mazowiecki potwierdził, że działki
stanowiące obszar parku były od
1944 r. własnością Skarbu Państwa, a następnie Minister Rolnictwa podtrzymał tę decyzję w
mocy. To otworzyło samorządom
drogę do potwierdzenia tytułu
własności działek – tłumaczył Daniel Putkiewicz, I zastępca burmistrza. W efekcie jego zachodnia,
zielona część powinna stać się
własnością gminy, zaś wschodnia
granicząca ze starostwem, wraz
ze stadionem przy ul. Chyliczkowskiej własnością powiatu. Nie
czekając jednak na ostateczne rozstrzygnięcia gmina i powiat podjęły rozmowy o podziale zadań i
obowiązków na obszarze parku.
- Obecnie, do czasu zakończenia procesu komunalizacji, cały
teren jest w dyspozycji powiatu,
jako przedstawiciela Skarbu Państwa, gmina organizuje jednak na
tym terenie część imprez plenerowych, kosi trawę i opróżnia kosze na śmieci – opisał bieżący stan
burmistrz Zdzisław Lis.
Na spotkaniu zarówno burmistrz jak i starosta potwierdzili, że
są bliscy podpisania wzajemnego
porozumienia w sprawie parku i
każda ze stron, nie kolidując ze sobą
będzie realizowała swoje zadania w
poszczególnych częściach parku.
Tym samym zdementowane zostały pogłoski jakoby na linii

gmina–starostwo istniał konﬂikt
w sprawie parku. – Zajmijmy się teraźniejszością, a nie analizowaniem
zamierzchłych konﬂiktów i sporów
– apelował burmistrz Zdzisław Lis,
przedstawiając wspólnie z wiceburmistrzem Danielem Putkiewiczem
zamierzenia gminy dotyczące
parku.
Burmistrz zobowiązał się, że
częściej w parku będą się pojawiaz patrole straży miejskiej, chce
również doﬁnansowywać patrol
policji. Gmina deklaruje również
pomoc ﬁnansową w odremontowaniu kładki w kierunku ulicy
Prusa. Jeszcze w 2011 roku na spotkaniu w starostwie powiatowym
ustalono, że rolę inwestora pełnić
będzie powiat, a gmina w połowie
pokryje koszty inwestycji. Oferta
gminy jest cały czas aktualna, jednak przedstawiciele starostwa
brak działań tłumaczą, nierozstrzygniętą kwestią własności.
Wiceburmistrz Daniel Putkiewicz roztaczał z kolei wizję parku
w niedalekiej przyszłości. Parku tematycznego, z ciekawymi instalacjami, ścieżkami dydaktycznymi,
miejscem na ogródek jordanowski
dla dzieci oraz urządzeniami sportowymi dla młodzieży i dorosłych,
a także zagospodarowanym akwenem, obok którego funkcjonować
mógłby obiekt gastronomiczny.
Aby jednak poważnie zaangażować się w proces inwestycyjny, gmina musi dostać potwierdzenie o prawie dysponowania częścią parku. Jak zapewnia burmistrz, środki ﬁnansowe
na ten cel są zagwarantowane.
Swoje plany inwestycyjne ma
również powiat, który na terenie
parku zlokalizować chce bibliotekę powiatową oraz amﬁteatr. *

Działka gminna do wydzierżawienia
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art. 35 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 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 piętrze
przy sekretariacie burmistrza oraz na stronie internetowej
www.piaseczno.eu zamieszczony został do publicznej wiadomości
„Wykaz Nieruchomości” – część działki gminnej obr. 14, dz. nr 7
przeznaczonej do wydzierżawienia pod bar gastronomiczny.

Burmistrz zatwierdził
przetargi na:
• wykonanie robót dodatkowych związanych z przebudową ul. Kauna w Piasecznie,
wykonawca: ﬁrma „Mabau Polska”, za cenę 57 748,50 zł brutto;
• świadczenie usług przewozowych osób na trasach Piaseczno
Baza – Julianów Pętla, Piaseczno
Baza – Grochowa i Warszawa –
Łbiska, wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Polonus” z Warszawy, za cenę 4,22 zł za 1 km;
• zakup energii na potrzeby
oświetlenia ulicznego na terenie gminy, wykonawca: ﬁrma
PKP Energetyka SA z Warszawy, za cenę 0,2857 zł/kWh;
• wykonanie robót dodatkowych związanych z przebudową ul. XXI Wieku na odcinku
od ul. Wilanowskiej do ul. Julianowskiej o długości 845 m., wykonawca: ﬁrma „Mabau Polska”,
za cenę 204 850,00 zł brutto;
• dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, wykonawca: ﬁrma
„Technet” Sp. z o.o. z Radomia,
za cenę 73 471,59 zł brutto;
• remont nawierzchni drogi
serwisowej ul. Wojska Polskiego pomiędzy ul. Szkolną
a ogródkiem jordanowskim
w Piasecznie, wykonawca:
ﬁrma „Fal-Bruk” z Warszawy,
za cenę 245 443,92 zł brutto;
• dowóz dzieci do Zespołu Szkół
Publicznych w Złotokłosie, wykonawcy: w części I i II: Przewóz
Towarów i Osób Kania Tadeusz
z Gołkowa; w części III i IV Przewóz Osób Bogusław Wojciechowski z Głoskowa, za cenę
7,02 zł za 1 km w każdej z części;
• budowę mini boiska oraz
bieżni wraz z modernizacją
oświetlenia na terenie Szkoły
Podstawowej w Jagarzewie,
wykonawca: ﬁrma „Kortbud”
Sp. z o.o. z Okuniewa, za cenę
319 619,53 zł brutto
W tym okresie burmistrz zajmował się bieżącymi sprawami, m.in. odbyły się następujące spotkania i wydarzenia
z udziałem burmistrza:
• 22 listopada - udział w obradach Młodzieżowej Rady
Gminy Piaseczno;
• 24 listopada - udział burmistrza w I Turnieju Maszyn
Wiatrowych; otwarcie turnieju piłki siatkowej „X Memoriał Wiesława Gawłowskiego”;
• 26 listopada - spotkanie
z mieszkańcami wsi Bobrowiec;
• 27 listopada - spotkanie
z przedstawicielami klubów
i stowarzyszeń sportowych;
• 29 listopada - spotkanie
z przedstawicielami Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych;
• 30 listopada - przeprowadzenie rozmów kwaliﬁkacyj-

nych z kandydatami na stanowisko Naczelnika Wydziału Inwestycji; spotkanie z Przewodniczącym Młodzieżowej
Rady Gminy Piaseczno;
• 1 grudnia - spotkanie
z mieszkańcami wsi Bobrowiec i Kamionka oraz omówienie budżetu;
• 5 grudnia - spotkanie
w Grójcu, podczas którego
podpisano aneks do Porozumienia z dnia 10 listopada 2011
roku dot. pozyskania na
współwłasność majątku kolejki
wąskotorowej, uwzględniający rezygnację gminy Mogielnica;
• 6 grudnia - udział w imprezie
mikołajkowej w Piasecznie;
• 7 grudnia - udział w posiedzeniu Komisji Finansów i Inwestycji, na którym rozpatrywane
były wnioski komisji problemowych Rady Miejskiej do projektu budżetu gminy na rok
2013; wizytacja miejsc, gdzie są
umieszczane bezdomne psy
w ramach umowy; udział w Wigilii zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Dobra Wola”;
• 8 grudnia - udział w Mikołajkowym Turnieju Koszykówki
Dziewcząt; czytanie bajek dla
dzieci w „Przystanku Kultura”;
udział w spotkaniu wigilijnym
Koła Gospodyń Wiejskich
w Złotokłosie;
• 10 grudnia - spotkanie
z wójtem gminy Lesznowola;
udział w spotkaniu wigilijnym
Policji; udział w zebraniu wiejskim sołectwa Orzeszyn-Pilawa, na którym dokonano
wyboru nowego sołtysa;
• do 21 grudnia - w okresie
przedświątecznym burmistrz
uczestniczył w wielu spotkaniach
opłatkowych organizowanych
przez instytucje oraz organizacje z terenu gminy Piaseczno.
Burmistrz w każdym tygodniu organizuje posiedzenia Kierownictwa Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, na których
omawiane są bieżące sprawy
gminy, współpracuje też z organami Rady Miejskiej oraz bierze
udział w posiedzeniach problemowych komisji Rady Miejskiej.
Burmistrz na bieżąco rozpatruje wnioski o rozłożenie
na raty czynszów dzierżawnych i przedłużenie umów
dzierżaw oraz wnioski osób
ﬁzycznych i podmiotów gospodarczych o umorzenie lub
rozłożenie na raty należności
podatkowych, pozwolenia na
sprzedaż alkoholu itp.
Burmistrz przyjmuje
interesantów w każdy
poniedziałek po uprzednim
umówieniu spotkania.
Tel.: 22 701 75 88.
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Porady dla przedsiębiorców
Każdy piaseczyński
przedsiębiorca
może skorzystać
z bezpłatnej
porady

Piotr Hołyś przedstawił środowisku oświatowemu wyniki
raportu.
Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA

Jestem QL
bez wspomagaczy
Problem alkoholu
i narkotyków wśród
uczniów piaseczyńskich szkół
7 stycznia 2013 r. z inicjatywy
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
odbyła się pierwsza konferencja
z cyklu „Jestem QL bez wspomagaczy” pod tytułem „Problem alkoholu i narkotyków wśród
uczniów piaseczyńskich szkół”.
W konferencji wzięli udział dyrektorzy i pedagodzy ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych
oraz z Liceum Ogólnokształcącego z Piaseczna. Obecni byli
także przedstawiciele Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisji
Zdrowia, Poradni PsychologicznoPedagogicznej, Komendy Powiatowej Policji, Ośrodka Leczenia
Uzależnień „Dromader”, Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie, MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Punktu Konsultacyjnego,
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, Straży Miejskiej, Stowarzyszenia Rodziców „TU”.
Podczas konferencji zostały
zaprezentowane wyniki badań
dotyczące skali problemu groźby
uzależnień od alkoholu i narkotyków wśród uczniów ww. szkół,
ich rodziców i nauczycieli. Nie-

stety wnioski są alarmujące i należy wzmocnić, usprawnić działania proﬁlaktyczne. Raport z badań zaprezentował mgr Piotr
Hołyś – doktorant w Katedrze Socjologii Wiedzy i Edukacji Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II. To właśnie Katedra Socjologii, na zlecenie gminy Piaseczno, przeprowadziła badania
i sporządziła szczegółową analizę.
Raport z tych badań dostępny
jest na stronie urzędu gminy.
W wyniku dyskusji zdiagnozowano kilka poważnych problemów i ustalono dalszy system
pracy. – Ważne jest, że wyszliśmy
z tego spotkania z konkretnymi
rozwiązaniami, że była dyskusja
i jest pomysł na dalszą pracę – podsumowuje Honorata Kalicińska,
zastępca burmistrza. – Dziękuję
wszystkim za obecność, Państwa
wiedza i doświadczenie będą bardzo przydatne w dalszym działaniu – dodaje pani burmistrz.
– Cieszę się, że było tak duże
zainteresowanie konferencją.
Jako przewodnicząca Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczę na dalsze działania i owocną współpracę – mówi radna Dorota Kłos.
Konferencja była elementem programu „Jestem QL bez wspomagaczy”, już wkrótce następna akcja, tym razem w szkołach
podstawowych.
*

Zamierzasz otworzyć ﬁrmę lub
właśnie zacząłeś ją prowadzić?
Brakuje Ci wiedzy, informacji? Nie
wiesz, jaką formę opodatkowania
wybrać. Nie masz pomysłu na
stronę internetową? Szukasz porady prawnej, a może księgowej?
Są dwa sposoby, jak temu zaradzić. Jeden to portal Mikroporady.pl, drugim jest piaseczyński
inkubator PowiatPiaseczno.pl.
Dzięki podpisanemu w styczniu tego roku porozumieniu pomiędzy gminą Piaseczno a Akademią Innowacji i Przedsiębiorczości
prowadzoną przez Fundację dr. Bogusława Federa każdy z przyszłych
i obecnych przedsiębiorców z terenu gminy Piaseczno może skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego. Serwis Mikroporady.pl to
m.in.: wzory dokumentów do pobrania, edytowania i samodziel-

bowiązujące. W ramach Inkubatora można uzyskać pomoc księgową, bezpłatnie założyć stronę
internetową ﬁrmy, uzyskać pomoc w rozpoczęciu działalności
gospodarczej oraz uzyskać doradztwo przy opracowywaniu
kampanii marketingowej. Należy
zwrócić uwagę, że Inkubator nie
wymyśla jak ma działać dana
ﬁrma, nie oferuje pożyczek i kredytów, nie inwestuje w start upy
i niestety nie jest business angels.
Jednym z partnerów tego projektu jest gmina Piaseczno. Kontakt: 22 757 01 69, inkubator@powiatpiaseczno.pl.

Chylice

UiA.ZP.6721.3.2013.WR
Sprostowanie w zakresie błędnego
opisania granic obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego w treści ogłoszenia
UiA.ZP.6721.44.2012.WR
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. DzU z 12
czerwca 2012 r., poz. 647) oraz art. 39 ust. 1
w związku z art. 54 ust. 3 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 Nr 199, poz. 1227), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie
uchwały Nr 805/XXVIII/2012 z dnia 12 grudnia
2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice,
dla terenu ograniczonego:
• od zachodu – wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Przejazd;
• od północy – południową linią rozgraniczającą ulicy WIDOKOWEJ i południowo-zachodnią linią rozgraniczającą ul. Piaskowej;
• od wschodu – południowo-zachodnią linią
rozgraniczającą ul. PIASKOWEJ;
• od południa – południową granicą działek
nr ewid.: 290/2, 290/3, 290/6 do 290/23;
i oznaczonego literami: A, B, C, D, E, F, G, H,
I, A, na załączniku graﬁcznym nr 1.
Zainteresowani mogą zapoznać się
z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, I piętro, pokój nr 31,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00.
Przedmiotem planu jest zmiana przeznaczenia działek z funkcji mieszkaniowej
jednorodzinnej na funkcję mieszkaniową
jednorodzinną oraz usługi nieuciążliwe
wolnostojące.
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dualną poradę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Na stronie dostępne jest także narzędzie pomagające rozliczyć PIT.
Drugą inicjatywą jest Inkubator Przedsiębiorczości PowiatPiaseczno.pl, którego celem jest
wsparcie osób chcących założyć
własną ﬁrmę bądź nowo założonych ﬁrm w pierwszym, najtrudniejszym dla nich okresie istnienia. Ta inicjatywa realizowana
jest jako przedsięwzięcie non proﬁt. Co ciekawe pomoc oferują
sami przedsiębiorcy. Skorzystanie
z usług doświadczonych ﬁrm
i osób działających w ramach tej
inicjatywy jest bezpłatne i nie zo-
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nego dostosowania do własnych
potrzeb (umowy i regulaminy
w wielu wariantach i wersjach). Mikroporady.pl zawierają treści dotyczące m.in. takich zagadnień jak:
rejestracja przedsiębiorcy - wybór
formy; uruchomienie przedsiębiorstwa - podstawowe regulacje wewnętrzne, zatrudnianie; wybór
opodatkowania; ochrona i zarządzanie informacją, ochrona danych
osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy; standardowe umowy
w działalności; marketing i promocja, korzystanie z Internetu, zarządzanie i administracja, ubezpieczenia czy też kwestie sądowe. Co
ważne, można też uzyskać indywi-
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tel. 22 70 17 650
e-mail redakcji:
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Wnioski do ww. dokumentu można
składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia:
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: rosochacki@piaseczno.eu.

Rada Miejska
rada@piaseczno.eu
Burmistrz
Zdzisław Lis
burmistrz@piaseczno.eu

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

I zastępca burmistrza
Daniel Putkiewicz
putkiewicz@piaseczno.eu
II zastępca burmistrza
Honorata Kalicińska
kalicinska@piaseczno.eu

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Wydziału
Urbanistyki i Architektury

e-mail urzędowy:
urzad@piaseczno.eu
Druk:
Polska Presse Sp z o.o.
Skład:
Galia Reklama Poligrafia
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Świetlica jak nowa

PWiK otrzyma na inwestycje 23,5 mln zł

Organizacje społeczne i kombatanckie mogą już korzystać
z wyremontowanej świetlicy przy ul. Szkolnej 6.

Piaseczyńska
spółka uzyska
bezzwrotną dotację
z unijnego Funduszu Spójności
PrzedstawicieleWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podczas
grudniowej konferencji, poświęconej
wdrażaniu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko wWojewództwie Mazowieckim, poinformowali, że wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Piasecznie na doﬁnansowanie Projektu „Budowa infrastruktury ściekowej w aglomeracji Piaseczno” zostanie rozpatrzony pozytywnie.
Oznacza to, że spółka uzyska bezzwrotną dotację z Funduszu Spójności w wysokości ponad 23,5 mln zł.
– To bardzo dobra wiadomość
przede wszystkim dla mieszkańców. – mówi prezes PWiK Piaseczno
Artur Woźniakowski – Skanalizowanie całego obszaru aglomeracji
Piaseczyńskiej, ograniczenie zrzutu
nieoczyszczonych ścieków, poprawa
stanu środowiska to tylko nieliczne
korzyści tego przedsięwzięcia.
Realizacja Projektu obejmie
swoim zasięgiem budowę sieci kanalizacyjnej o długości ok. 50 km.
– Łączny koszt wszystkich zadań to
ponad 35,5 mln zł. – dodaje kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Grzegorz Banaszewski.
W ramach inwestycji powstanie łącznie 44,5 km kanalizacji sanitarnej wraz odgałęzieniami
w systemie grawitacyjnym, 2,6 km
w systemie tłocznym oraz 2,6 km
w systemie ciśnieniowym i podciśnieniowym. Ponadto zostaną wy-

Honorata Kucharska - Prezes Związku Emerytów i Rencistów składa podziękowania za odnowiony lokal.
Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA

Do 2014 roku kolejnych sześć tysięcy mieszkańców Piaseczna podłączonych zostanie do
Foto arch. PWiK Piaseczno
systemu kanalizacji.
budowane przepompownie ścieków oraz studnie podciśnieniowe.
Zasięg prowadzonych prac obejmie
Piaseczno (m.in. ul. Astrów, Irysów,
Berberysowa) oraz miejscowości
takie jak: Wola Gołkowska, Robercin, Bąkówka, Zalesie Górne, Wólka

Kozodawska, Bobrowiec. Część robót PWiK wykonało już w latach
ubiegłych.
Realizacja Projektu „Budowa infrastruktury ściekowej w aglomeracji Piaseczno” oznacza, że do 2014
roku liczba stałych mieszkańców

objętych zbiorczym systemem kanalizacji wzrośnie o około 6 tyś.
osób, a stopień odprowadzania ścieków z aglomeracji Piaseczno wyniesie prawie 99%.
Obecnie PWiK czeka na podpisanie umowy z Funduszem Spójności.

W czwartkowe południe 10 stycznia miało miejsce uroczyste
otwarcie świetlicy na którym oprócz przedstawicieli zarządów
sześciu działających w tym miejscu organizacji seniorskich
obecni byli burmistrz Zdzisław Lis, przedstawiciele urzędu miasta i Rady Miejskiej oraz dyrektor Centrum Kultury Ewa Dudek,
której podlega placówka. Poświęcenia wyremontowanych pomieszczeń dokonał ksiądz proboszcz Andrzej Krynicki, następnie organizacje z rąk burmistrza oﬁcjalnie otrzymały do nich
klucze. Burmistrz każdej z organizacji podarował również obrazy namalowane przez lokalnych artystów, które stanowić
będą miłą dekorację wnętrz.
– Życzę Państwu, aby to całkowicie odmienione miejsce dobrze służyło Państwa działaniom – powiedział burmistrz podczas
uroczystości i podziękował za ciepłe słowa skierowane pod
swoim adresem od seniorów. Miłym akcentem uroczystości było
uhonorowanie burmistrza medalem za Zasługi dla Kombatantów
i Byłych Więźniów Politycznych. Odznaczenie to wręczył członek
zarządu Związku Kombatantów RP i BWP Cezary Sokołowski.
Świetlica przeszła generalny remont, sﬁnansowany ze środków
gminy Piaseczno. W ramach prac, które rozpoczęły się na początku
września ubiegłego roku, wymieniona została sieć elektryczna
i wodno-kanalizacyjna. Wykonano hydroizolację i ocieplono pomieszczenia. Okna i drzwi zostały wymienione, ściany - zagipsowane i pomalowane oraz ułożona została terakota na podłogach.
Kompleksowo wyremontowana została kuchnia i łazienka, które
zyskały nowe meble i wyposażenie. Zakupione zostały także nowe
meble. Całkowity koszt remontu wyniósł 67 tys. zł.
W świetlicy mieszczą się siedziby następujących stowarzyszeń: piaseczyńskiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddziału Związku Inwalidów Wojennych, piaseczyńskiego koła Polskiego Związku Niewidomych, koła
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Koło im. Por.
Antka, oddziału Związku Sybiraków.
*

OGŁOSZENIE

Jastrzębie

UiA.ZP.6721.4.2013.MKR
OGŁOSZENIE

Głosków, Zalesie Górne, Szczaki

UiA.ZP.6721.1.2013.APA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego: części wsi Głosków,
części wsi Zalesie Górne dla działki nr
ewid. 1329, zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
części wsi Szczaki dla działki nr ewid.
182 oraz korekty uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 685/XXV/2012
z dnia 26.09.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne dla działek nr ewid. 1809/1, 333/2, 783, 859.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz U z 12.06.2012 r. poz. 647) oraz 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 oddziaływania na środowisko (Dz U z 2008 r. Nr
199, poz. 1227 z późn. zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Piasecznie niżej wymienionych Uchwał:
1. Nr 803/XXVIII/2012 z dnia 12.12.2012 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Głosków,
2. Nr 802/XXVIII/2012 z dnia 12.12.2012 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Zalesie Górne,
dla działki nr ewid. 1329,
3. Nr 807/XXVIII/2012 z dnia 12.12.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Szczaki, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 315/XV/2003 z dnia 23.10.2003 r., dla
działki nr ewid. 182,
4. Nr 801/XXVIII/2012 z dnia 12.12.2012 r.
w sprawie korekty uchwały Rady Miejskiej
w Piasecznie Nr 685/XXV/2012 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne, dla
działek nr ewid. 1809/1, 333/2, 783 oraz 859.
Z niezbędną dokumentacją sprawy
można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, pok. Wydz.
Urbanistyki i Architektury na półpiętrze.
Plany miejscowe obejmą w niezbędnym
zakresie
problematykę
wynikającą

z art. 15 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. Wnioski do ww. projektów
planów należy składać w terminie 21 dni od
daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.
Zainteresowani mogą składać wnioski
do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno lub pocztą na adres
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: attia@piaseczno.eu.
Wnioski należy składać do Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem
właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem
imienia, 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

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz U z 2012 r.
poz. 647) oraz 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
oddziaływania na środowisko (Dz U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr 800/XXVIII/2012 z dnia 12.12.2012 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Jastrzębie.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się
w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, I piętro, pok. nr 46.
Wnioski do ww. projektu planu i prognozy oddziaływania
na środowisko można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia:
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mail: kabala@piaseczno.eu .
Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia
z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej,
adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, a także numeru i nazwy uchwały.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Piaseczyńska
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V Turniej Bardów
W Centrum Kultury 2 lutego obędzie się
piąta edycja Turnieju Bardów
Jej pełna nazwa nieprzypadkowo
brzmi „Turniej Bardów, czyli
współczesne chanson de geste”,
ponieważ wykonawcy-bardowie
zaprezentują nam pieśni o czynach i przygodach rycerskich.
Usłyszymy opowieści dotyczące
zarówno autentycznych, jak i legendarnych wydarzeń z wieków
średnich oraz nawiązujące do
przygód współczesnych nam rycerzy związanych z prężnie działającym ruchem rycerskim.
Wszyscy bardowie wystąpią
w ubiorach historycznych, datowanych na lata 1000–1492.
W tym roku czekać będzie na
Państwa sporo dodatkowych
atrakcji. O godz. 17.40 odbędzie się
pokaz ﬁlmu Patryka Vegi „Bitwa
pod Grunwaldem”. Dokument ten
przedstawia ludzi różnych zawodów, których największą pasją jest
rekonstrukcja średniowiecznych
zwyczajów i realiów życia oraz historycznych wydarzeń, w tym
największej bitwy średniowiecznej Europy. Reżyser, znany twórca
ﬁlmów „PitBull”, „Kryminalni”
i „Hans Kloss. Stawka większa niż
śmierć”, tak wypowiadał się
o swoim dziele w dniu premiery
– To właśnie za sprawą bohaterów
mojego ﬁlmu, którzy na co dzień

są prawnikami, lekarzami, nauczycielami czy listonoszami, stałem
się uczestnikiem tych zdarzeń. Jestem oczarowany tymi ludźmi,
którzy z taką pasją starają się odtworzyć realia średniowiecza.
Turniejowi towarzyszyć będzie wystawa fotograﬁi wielokrotnie nagrodzonego fotograﬁka
Andrzeja Wiktora, który rycerzom poświęcił całą serię swych
prac. Autor osobiście opowie
o swoim niecodziennym projekcie podczas otwarcia wystawy,
zaplanowanej na godz. 14.00.
Tuż po 19.00 organizatorzy
ogłoszą wyniki turnieju. Imprezę
zakończy koncert zespołu „Łysa
Góra” w restauracji Szara Eminencja w Piasecznie.
Plan Turnieju:
• 14.00 - rozpoczęcie imprezy,
otwarcie wystawy fotograﬁcznej
Andrzeja Wiktora
• 14.30 - przedstawienie sędziów
i rozpoczęcie turnieju
• 15.30 - dlaczego powstał Turniej
Bardów?
• 15.40 - kontynuacja Turnieju
• 17.00 - zakończenie Turnieju
• 17.10 - aukcje na cele charytatywne
• 17.40 - pokaz ﬁlmu Patryka Vegi
„Bitwa
pod
Grunwaldem”

z przedmową autora
• 19.10 - ogłoszenie wyników Turnieju Bardów
• 19.30 - zakończenie imprezy
• 20.00 - początek imprezy w restauracji Szara Eminencja

• 21.00 - koncert Zespołu Łysa
Góra w Szarej Eminencji.
Zgłoszenia i informacje dla
uczestników na stronie
www.turniejbardow.pl

Wystawa kotów rasowych
72 wystawców
z 6 krajów zaprezentowało najpiękniejsze rasowe
koty na międzynarodowej wystawie
zorganizowanej
12-13 stycznia
w Piasecznie
To niecodzienne wydarzenie, nad
którym patronat objął burmistrz
Piaseczna Zdzisław Lis, zorganizował Międzynarodowy Klub Miłośników Kotów Brytyjskich Krótkowłosych IBSCC należący do
World Cat Federation. Podczas
dwóch dni można było oglądać
wspaniałe rasowe koty z hodowli
polskich, estońskich, litewskich,
rosyjskich, niemieckich i ﬁnlandzkich. Wystawa cieszyła się dużym
zainteresowaniem – odwiedzających było ponad 2 tysiące. Wzrok
przyciągały najliczniejsze na wystawie koty brytyjskie a także bardzo reprezentacyjne persy,
rzadko spotykane na wystawach
z uwagi na ogrom pracy pielęgnacyjnej, której wymagają. Z zagranicy przybyły na wystawę również koty rasy szkocki fold,
charakteryzujące się klapniętymi
uszkami i okrągłymi główkami.

Karta Dużej Rodziny
Lista ﬁrm oferujących rabaty dla piaseczyńskich rodzin wielodzietnych wciąż się powiększa.
Zainteresowanie przedsiębiorców 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
Miejską w Piasecznie. Program ten zakłada wzmocnienie kondycji
rodzin, które posiadają troje lub więcej dzieci, poprzez zagwarantowanie im różnorodnych ulg i rabatów. Ułatwia on dużym rodzinom korzystanie z oferty kulturalnej, sportowej czy edukacyjnej,
jak również zmniejsza wydatki na zakup niezbędnych produktów.
Przedsiębiorstwa i punkty usługowe, które przystąpiły do programu Karty Dużej Rodziny, oferują atrakcyjne rabaty dla rodzin
3+. Porozumienia z gminą podpisały już 23 przedsiębiorstwa. Firmami Przyjaznymi Rodzinie zostały:
• Z branży edukacyjnej: Imperium Wiedzy, HIPOKAMP Dziecięca
Akademia, świetlica „Pampedia”, Niepubliczny Punkt Przedszkolny
„Domek Elfów”, Akademia Językowa Open School, Przedszkole
Niepubliczne Muzyczno-Taneczne „Melodia”, Dom Językowy „Nasza mała Francja”;
• Z branży zdrowotnej: Salon Optyczny Dobrze Widzisz s.c., ASMED Komputerowe Badanie Stóp, Apteka Ustanowska, Centrum
Zdrowia, Salony optyczne Pro-optica;
• Z branży turystycznej i rekreacyjnej: Wypożyczalnia przyczep
i sprzętu sportowego oraz usługi transportowe – Jacek Andrzejak,
Greenup Fitness Club, Ludowy Klub Sportowy „Perła” Szczaki Złotokłos;
• Z branży mechanika samochodowa: warsztaty samochodowe
Autotronik Bosch Service i Autotronik II;
• Sklepy stacjonarne i internetowe: Sklep stacjonarny oraz internetowy GRAJDOMEK, Małe PP – sklep/komis z artykułami dla dzieci,
PERGOLA - bezpieczne place zabaw dla dzieci, Moje Bambino sklep internetowy, Sklep spożywczy „Chałupka”;
• Z branży ubezpieczeń i ﬁnansów: Punkt usług ubezpieczeniowoﬁnansowych w Piasecznie;
• Hobby: Międzynarodowy Klub Miłośników Kotów Brytyjskich
Krótkowłosych.
Informacje o udzielanych rabatach znajdują się na gminnej stronie www.piaseczno.eu w zakładce „Karta Dużej Rodziny”. Serdecznie
zapraszamy kolejne sklepy i punkty usługowe do włączenia się do
programu piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny. Przystępując do programu, ﬁrma będzie mogła szczycić się prorodzinną marką i używać
np. na stronie internetowej lub witrynie sklepowej tytułu Firmy Przyjaznej Rodzinie. Dodatkowym atutem przyłączenia się do programu
jest gwarantowane zamieszczenie na gminnej stronie www.piaseczno.eu krótkiej wizytówki ﬁrmy wraz z linkiem do oﬁcjalnego
portalu internetowego. Gmina zapewnia również inne działania informacyjno-promocyjne m.in. na imprezach plenerowych.
Piaseczyńska Karta Dużej Rodziny zaczęła funkcjonować 1 października 2012 r. i nadal można składać wnioski o jej wydanie
w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Każdy członek rodziny, który uzyska Kartę, powinien 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 Piasecznie wraz z ﬁliami.
Informacji o programie udziela Biuro Promocji i Informacji Gminy
Piaseczno, nr tel.: 22 701 76 50, e-mail: promocja@piaseczno.eu.

21. ﬁnał WOŚP w Piasecznie
Patronat nad imprezą objął burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
Nie zabrakło także kotów rasy gigant Afrodyty. Te pochodzące
z Cypru koty są objęte ochroną,
gdyż wyspiarze polowali na nie
i znacznie zmniejszyli ich populację naturalnie tam żyjącą.
Konkursowe show, oceniane
przez niemieckich sędziów, wyłoniło zwycięzców zarówno sobotniej
jak i niedzielnej wystawy. Najlepszy
pierwszego dnia konkursu okazał
się kot GIC DANTE JOVILGA rasy
amerykański curl długowłosy, z Li-

twy. Na najwyższym stopniu podium drugiego dnia wystawy stanął
kot EC JAMES SUN&SNOW rasy brytyjski krótkowłosy, z Rosji. Niemałe
emocje wywołało rozstrzygnięcie
konkursu na Kota Publiczności. Statuetka, ufundowana i wręczona
przez burmistrza Piaseczna, traﬁła
do kota WCH OLAFA AMIBIAL, rasy
maine coon, którego opiekunką jest
Pani Stanisława Kilarska, prowadząca hodowlę „Kaprysowo”.
– Chciałem przyjechać do Państwa

z moim kotem, ale kot jak to kot,
chadza własnymi drogami i akurat
udał się na jakąś przechadzkę – tłumaczył burmistrz Zdzisław Lis,
komplementując przy okazji poziom imprezy i piękne zwierzęta.
Podczas wystawy zbierano
dary na potrzeby Kociego Azylu
z Konstancina-Jeziorny. Przekazane
zostaną one wkrótce Fundacji Św.
Franciszka „Pomóż zwierzętom - naszym małym braciom”, która prowadzi to schronisko.
*

W niedzielę 13 stycznia po raz kolejny Piaseczno zagrało z Wielką
Orkiestrą Świątecznej Pomocy, tym razem dla ratowania życia dzieci
i godnej opieki medycznej seniorów. Udało się zebrać 148 631,05 zł.
21. ﬁnał WOŚP w Piasecznie, tak samo jak w roku ubiegłym, miał
miejsce na parkingu przy ul. Sierakowskiego. Wystąpiły zespoły: Jazda
na kocie, Hollow Quartet, Manaus, Life club Band, Cate likes candy
oraz DJ Martin Rosa. Gwiazdą charytatywnego wieczoru był zespół
DAAB, grający muzykę reggae, znany z takich przebojów jak „Ogrodu
serce”, „Fryzjer na plaży” czy „Kalejdoskop moich dróg”. O godz. 20.00
tradycyjnie rozbłysło na piaseczyńskim niebie światełko do nieba, czyli
niezwykły pokaz fajerwerków, ufundowany przez gminę Piaseczno.
Centrum Kultury w Piasecznie serdecznie dziękuje: wszystkim
wolontariuszom – zbierającym, liczącym, jeżdżącym, robiącym
kanapki oraz wszystkim ludziom dobrej woli i ogromnego serca,
którzy swoim zaangażowaniem pomogli w organizacji piaseczyńskiego ﬁnału.

