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Recital znanej piosenkarki, dziennikarki,
reżyserki, bliskiej przyjaciółki Agnieszki
Osieckiej odbędzie się 7 kwietnia w Cen-
trum Kultury o godz. 19.30. Do zdobycia
podwójne zaproszenie na koncert.
Weź udział w konkursie!

Nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej

odbędzie się 3 kwietnia 2013  
o godzinie 8.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

www.piaseczno.eu
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Ponad 200 km nowych
szlaków rowerowych
Szaleć na jednośladach będzie można już tej
wiosny na obszarze powiatów piaseczyń-
skiego i grójeckiego oraz gminy Mszczonów.

str. I

5 tytułów mistrzow-
skich dla „Grawitacji”
Udane dla zawodników „Grawitacji” Kra-
jowe Mistrzostwa IDO oraz eliminacje do
MŚ i ME odbyły się w dniach 16–17 marca 
w Szczecinie.   str. 3

Publiczna i komercyjna
oferta sportowa

str. II-III

Wstydź się nie sprzątać
po swoim psie
Aby zachęcić mieszkańców do zmiany
niewłaściwych nawyków, Urząd Miasta
zakupił i rozdał 20 tys. torebek na psie
odchody.                                                      str. 4

Drodzy mieszkańcy,
przeprowadzona pod koniec
ubiegłego roku ankieta doty-
cząca sportu i rekreacji, 
z którą zwróciliśmy się do
Państwa, pokazała, że jed-
nym z priorytetów dla dzia-
łań samorządu powinno być
skuteczniejsze informowa-
nie o ofercie sportowo-rekre-
acyjnej nie tylko gminy, ale 
i dotowanych przez nią klu-
bów sportowych i podmio-
tów komercyjnych. Działania
w tym kierunku zostały pod-
jęte dość szybko. 

Udało się już zmodernizo-
wać sportową stronę interne-
tową Piaseczna, na której
znajdą Państwo  informacje 
o gminnych obiektach sporto-
wych, ofercie wszystkich klu-
bów prowadzących szkolenie
młodzieży oraz najważniej-
szych wydarzeniach sporto-
wych w gminie. Zapraszamy
do odwiedzenia strony
www.gosir-piaseczno.pl – ad-
ministrowanej przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Kolejnym elementem no-
wej strategii informacyjnej
jest specjalny dodatek spor-
towo-rekreacyjny do niniej-
szego wydania „Gazety Piase-
czyńskiej” (s.I-IV). 

Oprócz informacji o wielu
podejmowanych przez samo-
rząd działaniach, które będą 
w najbliższym okresie finali-
zowane przedstawiamy listę 
z kontaktami do klubów spor-
towych oraz firm posiadają-
cych ofertę rekreacyjno-spor-
tową. Nowo powstające kluby
czy obiekty nie uwzględnione
na liście prosimy o kontakt ce-
lem uzupełnienia naszej bazy
danych, którą będziemy pre-
zentowali na stronie interne-
towej, ulotkach oraz w specjal-
nych wydaniach gazety –
strzyzewski@piaseczno.eu.

Kolejne sportowe wyda-
nie Gazety planujemy jesie-
nią, kiedy to kluby zaczynają
nowy sezon sportowy, będą
organizowały nowe sekcje,
nabory, a mieszkańcy, chcąc
utrzymać powakacyjną for-
mę, zechcą skorzystać z bo-
gatej oferty podmiotów ko-
mercyjnych. 

Będziemy informować
Państwa na bieżąco o postę-
pach w poszczególnych działa-
niach. Licząc na informację
zwrotną, zapraszamy do lek-
tury i życzymy Świąt Wielkiej-
nocy w spokoju, zdrowiu i coraz
lepszej kondycji!

*

Sportowe Piaseczno II Sejmik Sportowy
Po raz drugi zapraszamy na

dyskusję dotyczącą sportu i jego
przyszłości w gminie Piaseczno.
Na spotkaniu zaplanowanym na
czwartek 18 kwietnia chcieliby-
śmy zaprezentować wstępne
założenia do „Strategii Rozwoju
Sportu gminy Piaseczno na lata
2013–2020”. Porozmawiamy 
o prowadzonych przez gminę
inwestycjach oraz o klubach
sportowych. Spotkanie odbę-
dzie się w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5 o godz.
18.00.

Stypendia sportowe
przyznane

Zarządzeniem Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno z dnia
21 lutego 2013 r. przyznano sty-
pendia sportowe na 2013 rok za
osiągane wysokie wyniki we
współzawodnictwie międzyna-
rodowym oraz krajowym. Sty-
pendia zostały przyznane po
zasięgnięciu opinii komisji kwa-
lifikacyjnej. Przyznano je łącznie
59 zawodnikom i zawodnicz-
kom. Najwyższe roczne stypen-
dium to 9,6 tys. zł, najniższe to
1,2 tys. zł. Łącznie z budżetu
gminy z funduszu stypendial-
nego przyznano w tym roku
kwotę blisko 250 tys. zł.

*str. 4

Czysta gmina
Piaseczno
Od 1 lipca 2013 r. w całej Polsce zaczną obo-

wiązywać nowe zasady odbioru odpadów.

Zobacz, jak do zmiany systemu gospodarki

odpadami przygotowuje się Piaseczno. 

� str. 2
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Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 32 20 marca 2013 r.
Zmiany budżetowe

Rada uchwaliła następujące zmiany w budżecie gminy na
2013 rok:
– zwiększono o 75 tys. zł środki na rozszerzenie projektu 
ul. Okrzei o fragment ul. Iwaszkiewicza na działkach, które sta-
nowią własność gminy;
– w związku z przekazaniem Liceum Ogólnokształcącego do
powiatu część oświatowa subwencji ogólnej przyznawana
przez Ministerstwo Finansów przekazana zostanie bezpośred-
nio do starostwa, dlatego radni zmniejszyli wydatki na pomoc
finansową dla powiatu na prowadzenie Liceum;
– Rada przekazała 10 tys. zł wojewodzie mazowieckiemu na
działania edukacyjno-przyrodnicze na terenie Chojnowskiego
Parku Krajobrazowego;
– w związku z powierzeniem przez gminę Konstancin-Jeziorna
oraz gminę Tarczyn Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbani-
styczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu dorad-
czego i w związku z przyznaną dotacją celową na funkcjono-
wanie Komisji zwiększono dochody i wydatki o 26 tys. zł;
– ze względu na silne opady śniegu w ostatnich miesiącach
zwiększone zostały o 1,5 mln zł środki na zimowe utrzymanie
dróg w 2013 roku;
– zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie 562 tys.
zł przeznaczone zostało na rzecz Piekut Development Sp. z o.o.
w Piasecznie;
– kolejne 15 tys. zł przekazano na zakup kotła gazowego w bu-
dynku OSP Jazgarzew.

Zmieniony został zakres rzeczowy zadań opisanych w za-
łączniku nr 7 do budżetu. Zmiany dotyczą utwardzenia tłucz-
niem dróg gruntowych na terenie gminy oraz prac odwod-
nieniowych w Zalesiu Górnym.

Rada wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołec-
kiego w budżecie gminy na rok 2014.

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
gminy Piaseczno na lata 2013–2023.

Pożyczka dla PCU
Po krótkiej dyskusji radni wyrazili zgodę na udzielenie po-

życzki Przedsiębiorstwu Usług Ciepłowniczych w Piasecznie 
w wysokości 5 milionów zł na budowę sieci cieplnej. Spłata
pożyczki nastąpi do końca marca 2014 r.

Zagospodarowanie przestrzenne
Rada zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zło-
tokłosu, Baszkówki i Głoskowa oraz zmiany planu zagospoda-
rowania części Orzeszyna.

Nieruchomości
Radni wyrazili zgodę na:
– wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nierucho-

mości gruntowej o pow. 3200 mkw. w Chylicach pod uprawy
rolne na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

– wydzierżawienie nieruchomości położonej w Piasecznie
przy ul. Dworcowej pod automat biletowy na rzecz firmy
Asec SA;

– wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nierucho-
mości gruntowej o pow. 800 mkw. położonej w Złotokłosie pod
garaż i uprawy rolne na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

– sprzedaż w drodze przetargu pisemnego ograniczonego
nieruchomości położonej w Grochowej, o powierzchni 0,10 ha;

– sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości po-
łożonej w Piasecznie przy ul. Alabastrowej na rzecz użytkow-
nika wieczystego.

Rewitalizacja Górek Szymona
Rada Miejska w Piasecznie uzgodniła realizację prac 

w oparciu o „Koncepcję zagospodarowania terenu wokół sta-
wów w Zalesiu Dolnym »Górki Szymona«”, w zakresie elemen-
tów małej architektury, w obszarze zespołu przyrodniczo-kra-
jobrazowego Górki Szymona, w miejscach dopuszczonych 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe
Zmieniono regulamin utrzymania czystości i porządku na

terenie miasta i gminy Piaseczno oraz zasady wynajmowania
lokali należących do gminy.

Przyjęty został program opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Piaseczno w 2013 r.

Oddalono skargę Wspólnoty Mieszkaniowej Pod Dębem, 
ul. Jana Pawła II 24, na działanie Burmistrza Miasta i Gminy 
Piaseczno.

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

Sprawozdanie z pracy burmistrza

20 lutego - 20 marca 2013 r.

Burmistrz zatwierdził prze-
targi na:
• wykonanie nakładki asfaltowej
na ulicach Czeremchowej i Kró-
lowej Jadwigi w Zalesiu Dolnym,
wykonawca: firma „Mabau Pol-
ska” z Szymanowa, za cenę ry-
czałtową brutto 270 000,03 zł;
• dostawę książek do księgo-
zbioru Biblioteki Publicznej Mia-
sta i Gminy Piaseczno i 8 filii bi-
bliotecznych z upustem 35,5% od
ceny detalicznej, wykonawca:
firma „Platon” z Warszawy;
• wykonanie nakładki asfaltowej
na ulicach Wita Stwosza i Anny
Jagiellonki w Zalesiu Dolnym,
wykonawca: firma „Fal-Bruk” 
z Warszawy, za cenę ryczałtową
brutto 209 781,74 zł;
• szacowanie nieruchomości 
z terenu miasta i gminy Pia-
seczno, wykonawca: Krajowa
Grupa Doradztwa Majątkowego
z Warszawy;
• kontynuację odwodnienia te-
renu wsi Baszkówka, wyko-
nawca: Budownictwo Drogowe
„Jarpol” z Warszawy, za cenę ry-
czałtową brutto 106 905,20 zł;
• wykonanie projektu odwodnie-
nia z uzyskaniem pozwolenia na
budowę w Zalesiu Dolnym, wy-
konawca: firma „HighWay” 
z Gdańska, za cenę ryczałtową
brutto 83 640,00 zł;
• wykonanie nakładki asfaltowej
na ulicach Południowej i Ogrodo-
wej w Piasecznie, wykonawca:
firma P.P.U.H. „Efekt” z War-
szawy, za cenę ryczałtową brutto
141 450,00 zł;

• wykonanie nakładki asfaltowej na
ulicy Kruczkowskiego w Piasecznie,
wykonawca: firma P.P.U.H. „Efekt”
z Warszawy, za cenę ryczałtową
brutto 172 200,00 zł;
• koszenie i oczyszczanie przy-
drożnych rowów i przepustów
na terenie gminy Piaseczno, wy-
konawca: Firma Ogrodnicza Pro-
dukcyjno-Handlowo-Usługowa
ze Starej Iwicznej.

Burmistrz ogłosił przetarg na
wykonanie dokumentacji pro-
jektowej rozbudowy i remontu
Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Ewy Krauze w Piasecznie przy 
al. Kasztanów 12.

W tym okresie burmistrz zaj-
mował się bieżącymi sprawami,
m.in. odbyły się następujące
spotkania i wydarzenia z udzia-
łem burmistrza:

4 marca
– udział w sesji Rady Miejskiej
(dokończenie sesji z dnia 20 lu-
tego 2013 r.)
– spotkanie ze starostą piase-
czyńskim w sprawie ul. Cyra-
neczki i Parku Miejskiego;
5 marca
– spotkanie z przedstawicielami
wspólnot mieszkaniowych 
w sprawie budowy ul. Tukanów;
7 marca
– spotkanie z reprezentantami
lokalnych mediów;
– udział w spotkaniu wielkanoc-
nym zorganizowanym przez Zwią-
zek Kombatantów RP i BWP w Pia-
secznie;

8 marca
– udział w obchodach Dnia Ko-
biet w Centrum Kultury w Pia-
secznie;
9 marca
– udział w koncercie charyta-
tywnym w Złotokłosie;
11 marca
– spotkanie z Radą Nadzorczą
spółki PUK Sita Piaseczno;
12 marca
– udział w spotkaniu wielkanoc-
nym zorganizowanym przez Pol-
ski Związek Niewidomych – Koło
z Piaseczna;
13 marca
– spotkanie z wójtem gminy
Prażmów w sprawie podłączenia
części gminy Prażmów do kana-
lizacji w Piasecznie;
– spotkanie w Lesznowoli w spra-
wie rozbudowy wjazdu do Auchan
od ul. Geodetów;
– spotkanie z Radą Nadzorczą
spółki PWiK w Piasecznie;
14 marca
– spotkanie z sołtysami Jastrzę-
bia i Żabieńca;
– spotkanie z inwestorami i praw-
nikiem w sprawie zagospodarowa-
nia Stadionu Miejskiego;
– udział w zebraniu Zarządu Gmin-
nego OSP;
18 marca
– spotkanie z A. Masselem – Pod-
sekretarzem Stanu z Minister-
stwa Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej;
– spotkanie z M. Kozerą – Zastępcą
Dyrektora MZDW w Warszawie;
19 marca
– udział w spotkaniach wielkanoc-

nych zorganizowanych przez Zwią-
zek Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów w Piasecznie oraz Starostwo
Powiatowe w Piasecznie;
– spotkanie z Radą Sołecką Wólki
Kozodawskiej;
20 marca
– udział w spotkaniu wielkanoc-
nym w Złotokłosie.

Burmistrz w każdym tygo-
dniu organizuje posiedzenia Kie-
rownictwa Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno, na których omawiane
są bieżące sprawy gminy, współ-
pracuje też z organami Rady Miej-
skiej oraz bierze udział w posiedze-
niach problemowych komisji Rady
Miejskiej.

Burmistrz na bieżąco rozpa-
truje wnioski o rozłożenie na raty
czynszów dzierżawnych i przedłu-
żenie umów dzierżaw oraz wnio-
ski osób fizycznych i podmiotów
gospodarczych o umorzenie lub
rozłożenie na raty należności po-
datkowych, pozwolenia na sprze-
daż alkoholu itp.

Burmistrz przyjmuje 
interesantów w każdy 

poniedziałek po uprzednim
umówieniu spotkania. 

Tel.: 22 701 75 88.

Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw 
i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali
się od 20 lutego do 20 marca 2013 r.

Czysta gmina Piaseczno

Nowelizacja ustawy „O utrzyma-
niu czystości i porządku w gmi-
nach” ma na celu stworzenie lep-
szych warunków do segregacji
śmieci, a także wyeliminowanie
dzikich wysypisk. Zgodnie z zapi-
sami to gmina przejmie obowiązek
odbioru odpadów, wyłaniając 
w przetargu specjalistyczną firmę.
Mimo że nowelizacja zacznie obo-
wiązywać od 1 lipca br., to miesz-
kańcy powinni przygotować się do
zmian już teraz.

Ogólnopolskie zasady
Ustawa „O utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach” ma
na celu stworzenie lepszych wa-
runków do segregacji śmieci, 
a także wyeliminowanie dzikich
wysypisk. Stwarza ona warunki
do zwiększenia poziomu recy-

klingu i odzysku odpadów zebra-
nych selektywnie, a także zmniej-
szenia masy odpadów ulegających
biodegradacji. Dzięki segregacji
możliwe jest nie tylko odzyskanie
ogromnej ilości surowców i pienię-
dzy, ale także ochrona walorów
przyrodniczych. Zgodnie z no-
wymi zapisami gminy będą zobo-
wiązane do wyłonienia przedsię-
biorcy, który zajmie się zbieraniem
odpadów od właścicieli nierucho-
mości oraz ich wywozem do od-
powiedniego miejsca. Nowe prze-
pisy obligują też władze do
utworzenia punktów selektywnej
zbiórki odpadów.

O czym powinni 
pamiętać mieszkańcy
gminy Piaseczno?

Mimo że nowe zasady zaczną
obowiązywać od 1 lipca br., to
mieszkańcy powinni przygoto-
wać się do zmian już teraz. Dla-
tego jest ważne, aby pamiętali o:
• wypowiedzeniu aktualnie za-
wartej umowy na odbiór odpa-
dów – tak aby przestała obowią-
zywać od 1 lipca 2013 roku;

• złożeniu w Urzędzie Miasta 
i Gminy Piaseczno deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi;
• wyposażeniu nieruchomości 
w pojemnik na odpady.

Jak segregować odpady na
terenie gminy Piaseczno:
• żółte pojemniki lub worki – tzw.
odpady suche: papier i tektura 
(w tym opakowania, gazety, czaso-
pisma, itd.), metale żelazne i nieże-
lazne, tworzywa sztuczne, opako-
wania wielomateriałowe, tekstylia;
• zielone pojemniki lub worki – szkło
i odpady opakowaniowe ze szkła;
• przezroczyste worki biodegrado-
walne koloru brązowego – biood-
pady i odpady zielone; zbiórka
prowadzona w okresie wiosenno-
– jesiennym (kwiecień – listopad);
• segregacja odpadów niebez-
piecznych – przeterminowanych
leków, chemikaliów i opakowań
po nich, zużytych baterii i akumu-
latorów, zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, świe-
tlówek, zużytych opon – odpady
te będzie można dostarczyć do

punktu selektywnej zbiórki odpa-
dów (PSZOK) lub innych miejsc
wskazanych na stronie interneto-
wej gminy Piaseczno.

Więcej wiadomości o nowych
zasadach odbioru odpadów na te-
renie gminy Piaseczno można
uzyskać:
1. dzwoniąc na infolinię kampanii
„Czysta gmina Piaseczno” – tel. 22 121
04 76 (opłata uzależniona od stawek
określonych przez operatorów); in-
folinia czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 9.00–15.00;
2. korzystając z zakładki „Gospo-
darka odpadami” na stronie
www.piaseczno.eu.

Szczegółowe wiadomości zo-
staną także przekazane miesz-
kańcom podczas spotkań organi-
zowanych w kwietniu i maju br.

*

Nowy sposób na odpady

Od 1 lipca 2013 roku
w całej Polsce 
zaczną obowiązy-
wać nowe zasady
odbioru odpadów.



Do największych przedsięwzięć re-
alizowanych przez samorząd 
w tym roku należą budowa sali
gimnastycznej przy szkole w Zale-
siu Górnym, przy Szkole Podstawo-
wej Nr 1 w Piasecznie, a także bu-
dowa hali sportowej przy szkole 
w Józefosławiu. Z ww. obiektów już
niebawem będzie mogło korzystać
ponad 2 tys. dzieci i młodzieży
gminy Piaseczno. W planach jest
także budowa sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pia-

secznie, boiska z bieżnią tartanową
przy szkole w Jagarzewie oraz no-
wej szkoły w centrum Piaseczna 
z pełnym zapleczem sportowym.

Wydatki budżetowe na najbliż-
sze lata w oświacie, powiązane z in-
westycjami w zaplecze sportowe:
• budowa Szkoły w Zalesiu Gór-
nym (w tym projekt i budowa sali
gimnastycznej) – koszt realizacji
20,5 mln  zł; 
• rozbudowa Szkoła Podstawowej
Nr 1 (w tym projekt i budowa sali

gimnastycznej) – koszt realizacji
18 mln zł;
• rozbudowa Zespółu Szkół w Jó-
zefosławiu (w tym projekt i bu-
dowa sali sportowej) – koszt reali-
zacji 11,5 mln zł;
• Szkoła Podstawowa Nr 2 – (koncep-
cja i projekt budowy sali gimnastycz-
nej) – koszt realizacji 300 tys. zł;
• Zespół Szkół Publicznych w Jaga-
rzewie (projekt boiska wielofunk-
cyjnego i bieżni sportowej o na-
wierzchni z tworzywa sztucz-

nego) – koszt realizacji 350 tys zł;
• budowa Szkoły Podstawowej 
w centrum Piaseczna w tym bu-
dowa sali gimnastycznej i boisk 
z bieżnią  oraz centrum multimedial-
nego – koszt realizacji 22,5 mln  zł.

Wartość całkowita realizowa-
nych inwestycji to ponad 85 mln
złotych rozłożonych na kilka naj-
bliższych lat, z czego duża część
tej kwoty przeznaczona będzie na
budowę bazy sportowej w tych
obiektach.  *

W 2013 roku gmina Piaseczno na prośbę organizacji sportowych
przeprowadziła konkursy znacznie wcześniej niż w latach ubie-
głych, co umożliwiło klubom lepszą organizację pracy. Należy
zwrócić uwagę, że zdecydowana większość tych podmiotów
swoją działalność prowadzi w sposób ciągły, przez cały rok.
Wszystkie kluby i stowarzyszenia sportowe, które złożyły oferty
zgodne z wymaganiami zamawiającego, zawarły umowy na
wsparcie zadań z dniem 30 stycznia 2013 roku. W dotychczasowej
historii gminy jeszcze nigdy nie przyznano tak dużej dotacji tak
szybko i sprawnie. W tym roku gmina Piaseczno będzie finan-
sować zajęcia 2241 zawodników do 21 roku życia w kilkunastu
dyscyplinach. Zajęcia będą prowadzone aż w 22 klubach spor-
towych (piłka nożna mężczyzn i kobiet, koszykówka mężczyzn
i kobiet, siatkówka kobiet, tenis stołowy, kolarstwo, badminton,
łucznictwo, pływanie, zapasy, judo, karate, lekka atletyka, kick-
boxing, taniec sportowy, szachy).

Dotacje na kluby Inwestycje sportowe w oświacie
Ponad 11 mln złotych w tegorocznym budżecie przewidziano na inwestycje zwią-
zane ze sportem w placówkach oświatowych.

Wizualizacja nowej hali sportowej w ramach rozbudowy Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu 

Kraina Rzeki Jeziorki - raj dla rowerzystów

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Zlewni Rzeki Jeziorki, którego
gmina Piaseczno jest członkiem,
po kilku latach starań i działań od-
daje miłośnikom dwóch kółek po-
nad 200 kilometrów nowych,
oznakowanych szlaków rowero-
wych wraz z małą infrastrukturą.
Szaleć na jednośladach będzie

można już tej wiosny na obszarze
powiatów: piaseczyńskiego i gró-
jeckiego oraz gminy Mszczonów.

Od kilku lat Stowarzyszenie
swoje działania koncentruje na
wyznaczeniu i budowie sieci szla-
ków rowerowych na obszarze
zlewni rzeki Jeziorki. Wykonano
koncepcję, projekt i na podstawie

opracowanej dokumentacji oraz
wielu uzgodnień (z właścicielami
terenów, zarządcami dróg) na prze-
łomie roku udało się zrealizować
projekt. Wyznaczono kilkanaście
szlaków rowerowych oraz zro-
biono dziesięć solidnych wiat ro-
werowych, gdzie rowerzyści będą
mogli odpocząć, zjeść prowiant,

schować się przed deszczem.
Dzięki temu do dyspozycji miesz-
kańców – miłośników turystyki ro-
werowej, turystów – oddane zo-
stało w tym roku ponad 200 km
nowych oznaczonych szlaków ro-
werowych. W ramach inwestycji
zainstalowano ponad 1400 tablic
informacyjnych i kierunkowych.

Nie tylko wzdłuż Jeziorki
Trasa główna (oznaczona na

czerwono) o nazwie Szlak
Główny Krainy Jeziorki biegnie
zgodnie z nurtem rzeki, tj. od
miejscowości Osuchów (gmina
Mszczonów), przez Pniewy, Gró-
jec, Prażmów, Tarczyn, Piaseczno,
Konstancin-Jeziornę, aż do ujścia
na Wiśle. Liczy sobie 82 km. Na
trasie zlokalizowane są cztery
wiaty rowerowe.

Dodatkowo powstały szlaki
łącznikowe. Jest ich w sumie 9.
1) Szlak do Mszczonowa (żółty),
łączy Mszczonów z miejscowo-
ścią Wygnanka, gdzie niedaleko
rozpoczyna swój bieg Szlak
Główny Krainy Jeziorki. Długość
trasy: 17 km. Na trasie zlokalizo-
wana jest wiata.
2) Szlak do Grójca (żółty), łączy miej-
scowość Jeziorka, biegnie przez
miasto Grójec, aż do miejscowości
Kośmin. Długość trasy: 16 km.
3) Szlak Tarczynki (żółty), biegnie

ze Starych Koceran do Tarczyna 
i dalej wzdłuż Tarczynki w kie-
runku Prac Małych, gdzie łączy się
ze Szlakiem Głównym. Długość
trasy: 14 km.
4) Szlak Głoskówki (żółty), biegnie
z Magdalenki przez Wólkę Pracką,
Złotokłos, Prace Małe i w miejsco-
wości Leśna Polana łączy się ze
Szlakiem Głównym – czerwo-
nym. Długość trasy: 19 km. Na tra-
sie zlokalizowane są 2 wiaty.
5) Szlak Kraski (żółty), biegnie od
Zakrzewskiej Woli, gdzie łączy się
ze szlakiem czerwonym, przez
Pieczyska do Chynowa, gdzie do-
chodzi do Szlaku Rzeki Czarnej.
Długość trasy: 13 km. Na trasie zlo-
kalizowane są 2 wiaty.
6) Szlak Czarnej (niebieski), biegnie
z miejscowości Michalczew, przez
Budziszyn, Chynów, Sułkowice,
Czarny Las, aż do miejscowości
Krępa. Długość trasy: 20 km.
7) Szlak do Góry Kalwarii (żółty),
przebiegając przez Sobików, łączy
Julianów z Górą Kalwarią. Długość
trasy: 11 km. Na trasie zlokalizo-
wana jest wiata.
8) Szlak Czersk – Konstancin-Je-
ziorna jest jednocześnie niebie-
skim Nadwiślańskim Szlakiem Ro-
werowym. Długość trasy: 16 km.
9) Szlak Zielonej, Krępa – Kę-
dzierówka – Piskórka. Długość
trasy: 11 km.

Warto dodać, że na terenie
zlewni rzeki Jeziorki jest kilka in-
nych szlaków rowerowych istnie-
jących do tej pory, którymi od tego
roku Stowarzyszenie zdecydo-
wało się opiekować. Dwa najbar-
dziej popularne to Nadwiślański
Szlak Rowerowy (niebieski) bie-
gnący z Łomianek, przez War-
szawę, Konstancin-Jeziornę, Górę
Kalwarię, aż do samego Czerska.
Drugim, wartym uwagi szczegól-
nie dla mieszkańców gminy Pia-
seczno, jest zielony Chojnowski
Szlak Rowerowy, biegnący z Kabat
przez Piaseczno, traktem królew-
skim, Wilczynkiem, aż do Góry
Kalwarii. Wartym uwagi jest też
czarny szlak łącznikowy z Zalesia
Górnego do Konstancina-Jeziorny.

Realizacja tego projektu w za-
sadniczy sposób zmienia układ
szlaków rowerowych na terenie
powiatów piaseczyńskiego i gró-
jeckiego. Łącznie na terenie ww.
obszaru dostępnych będzie ponad
350 km tras rowerowych. Promo-
cja Krainy Jeziorki ma rozpocząć
się na przełomie kwietnia i maja,
poza materiałami informacyj-
nymi planowana jest impreza in-
tegracyjna dla rowerzystów. Już
niebawem o realizowanym pro-
jekcie i przebiegu szlaków będzie
można znaleźć informacje na
stronie www.krainajeziorki.pl.

Przyznana dotacja
Liczba

zawodników

1 UMKS Piaseczno                                              240 000,00zł 172

2 KS XFIGHT                                                           105 000,00zł 94

3 SRS Kondycja                                                       65 000,00zł  45

4 UKS Piątka                            30 000,00zł 58

5 LKS Sparta Jazgarzew       120 000,00zł 71

6 LKS Perła Szczaki – siatkówka                     30 000,00zł 65

7 LKS Perła Szczaki – piłka nożna                 110 000,00zł 150

8 LKS Jedność Żabieniec   110 000,00zł 85

9 LKS Victoria Głosków                                     130 000,00zł 152

10 UKS Szogun Piaseczno                                    30 000,00zł 55

11 KS Grawitacja Piaseczno     150 000,00zł 350

12 LUKS Trójka Piaseczno                                    30 000,00zł 17

13 KS GOSIRKI Piaseczno                                 200 000,00zł 75

14 MUKS Piaseczno                     210 000,00zł 238

15 UKS BUSHI Piaseczno      15 000,00zł 144

16 KS XFIGHT                                    40 000,00zł 44

17 MKS Piaseczno                                                 100 000,00zł 99

18 KS Laura Chylice                                                80 000,00zł 78

19 UKS Return Piaseczno    75 000,00zł 59

20 Stowarzyszenie Fabryka Sportu               20 000,00zł 13

21 KS Olimpic Piaseczno                                     40 000,00zł 19

22 KS Hubertus                                                       135 000,00zł 158

Łączna przyznana dotacja:      2 065 000,00zł Łącznie: 2241

Na terenie powiatu piaseczyńskiego i grójeckiego dostępnych jest ponad 350 km tras ro-
werowych Arkadiusz Strzyżewski/URZĄD MIASTA

Sportowe        Piaseczno
DODATEK SPECJALNY DO GAZETY PIASECZYŃSKIEJ

www.piaseczno.eu
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Piaseczno, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20
Telefon: 600 589 139 (pierwsza drużyna), 515 871 566 (grupa juniorska),
512 578 556, 513 354 600  (grupa naborowa)
www.facebook.com/ksgosirki.piaseczno

Kluby Sportowe w gminie Piaseczno
Klub Sportowy GOSiRKi Piaseczno 
(PIŁKA NOŻNA KOBIET)

Piaseczno, ul. Okulickiego 7/9 (TDP, byłe zakłady Thomson)
Telefon: 503 077 989
www.grawitacja.com.pl ,  www.facebook.com/GRWCREW

Klub Sportowy GRAWITACJA 
(TANIEC SPORTOWY)

Zalesie Górne, ul. Jelenich Rogów 25
Telefon: 791 404 662
www.kshubertus.pl

Klub Sportowy HUBERTUS 
(PIŁKA NOŻNA DZIECI, BADMINTON, GIM-
NASTYKA, MONOCYKLE, ŁUCZNICTWO)

Piaseczno, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20
Telefon: 600 589 139 (pierwsza drużyna), 515 871 566 (grupa juniorska),
512 578 556, 513 354 600  (grupa naborowa)
www.facebook.com/ksgosirki.piaseczno

Klub Sportowy LAURA Chylice 
(PIŁKA NOŻNA)

Piaseczno, ul. Główna 50
Telefon: 502 586 035 Trener Piotr Tomaszewski
www.facebook.com/KSOlimpicPiaseczno

Klub Sportowy OLIMPIC Piaseczno 
(KOLARSTWO)

Piaseczno, ul. Korczaka 4a
Telefon: 504 012 088 (prezes Marcin Pałuba) 
www.kbpiaseczno.pl

Klub Sportowy X-FIGHT Piaseczno 
(KICK BOXING)

Żabieniec, ul. Leśna 15, 
Telefon: 505 063 630 (prezes Jacek Świetlik)
www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=1056

Ludowy Klub Sportowy JEDNOŚĆ Żabieniec
(PIŁKA NOŻNA)

Złotokłos, ul. Traugutta 10 
Telefon: 605 305 566 (prezes Rafał Tchórzewski) 
www.lksperla.waw.pl

Ludowy Klub Sportowy PERŁA
(PIŁKA NOŻNA, PIŁKA SIATKOWA KOBIET)

Głosków, ul. Abramowicza 1
Telefon: 501 955 674 (prezes Piotr Piętka)
www.lksvictoria.pl

Ludowy Klub Sportowy VICTORIA Gło-
sków (PIŁKA NOŻNA)

Piaseczno, ul. Główna 50
Telefon: 608 056 865
www.trojkapiaseczno.bnx.pl

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA
(KOLARSTWO)

Piaseczno, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20
Telefon: 881 082 087 lub 508 128 760
www.mkspiaseczno.pl

Młodzieżowy Klub Sportowy Piaseczno
(PŁYWANIE)

Julianów, ul. Kombatantów 60, Piaseczno
Telefon: 607 487 877 (prezes: Artur Butkiewicz)

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
JULIANÓW (PIŁKA NOŻNA DZIECI)

Piaseczno, ul. Diamentowa 14
Telefon: 602 35 14 57
www.mukspiaseczno.com.pl

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
Piaseczno (PIŁKA KOSZYKOWA)

Żabieniec, ul. Leśna 1
Telefon: 604 466 206 
www.kondycja.com.pl

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe
KONDYCJA (LEKKAATLETYKA)

Piaseczno, ul. Sikorskiego 7/1
Email: armfighter@wp.pl

Uczniowski Klub Sportowy ARMFIGHT
(ARMWRESTLING)

Piaseczno, ul. Szkolna 14
Telefon: 694 144 469 (Dariusz Rokicki)

Uczniowski Klub Sportowy PIĄTKA Piaseczno
(ZAPASY)

Jazgarzew, ul. Łąkowa 17
Telefon: 22 715 00 54 lub 715 00 63
www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=2808

Ludowy Klub Sportowy SPARTA Jazgarzew
(PIŁKA NOŻNA)

Telefon: 795 462 290 lub 507 524 810 
www.judo-puma.pl

Uczniowski Klub Sportowy PUMA Złotokłos
(Sekcja JUDO)

Piaseczno, ul.Gen. Wł. Sikorskiego 20
Telefon: 602 423 205 (prezes Michał Sawicki) 
www.returnpiaseczno.pl 

Uczniowski Klub Sportowy RETURN 
(TENIS STOŁOWY)

Piaseczno, ul. Dworska 2
Telefon: 509 996 549 (prezes Dariusz Różycki)
Email: drdr@autograf.pl

Uczniowski Klub Sportowy SZACHYLICE
(SZACHY)

Piaseczno, ul. Świętojańska 18
Telefony: 502 699 060 lub 505 023 071
www.judoszogun.pl

Uczniowski Klub Sportowy SZOGUN 
(JUDO DZIECI))

Jazgarzew, ul. Łąkowa 17
Telefon: 22 715 00 54 lub 715 00 63
www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=2808

Uczniowski Klub Sportowy BUSHI
(KARATE KYOKUSHIN)

Piaseczno, ul. Graniczna 34
Telefon: 601 416 214
www.umks-piaseczno.pl

Uczniowski Młodzieżowy Klub Sportowy
Piaseczno (PIŁKA NOŻNA) 
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Fitness oraz masaże, kosmetyka, stylizacja pa-
znokci, fryzjerstwo
ul. Redutowa 4, Piaseczno
Telefon: 22 756 98 49 
www.americanbeauty.com.pl

AMERICAN BEAUTY Salon Urody 

Komercyjna oferta rekreacyjno-sportowa

FITNESS & SPA

Masaż, zabiegi SPA, kosmetyka twarzy i ciała, me-
dycyna estetyczna, makijaż permanentny mikro-
pigmentacja medyczna
Piaseczno, ul. Szkolna 16
Telefon: kosmetyka: 22 757 20 24 i 691 390 706, 
masaż leczniczy: 609 584 067, www.bmas.pl,
www.naturalnypermanentny.pl

BEAUTY, MASSAGE&SPA

Siłownia, fitness, joga, sauna, indoor cycling, face fit,
dietetyka, treningi personalne, programy odchu-
dzania, testy wydolnościowe, coaching sportowy
05-500 Piaseczno, ul. Puławska 45B, IV piętro
Telefon: 22 462 41 36, www.greenup-fitness.pl

GREENUP Fitness Club 

Fitness, pilates, aerobik, step, stretching, tai-chi,
zumba, ABT, TBC, body pump
ul. Dworcowa 15, Piaseczno
Telefon: 22 754 11 45,  www.fitnessforladies.eu

FITNESS FOR LADIES

Siłownia, joga, masaże, fitness
ul. Albatrosów 6, Piaseczno
Telefon: 502 874 680
www.indygofitness.waw.pl

INDYGO FITNESS Klub dla Kobiet

Fitness, taniec, joga dla dzieci i dorosłych, masaż, 
solarium, kosmetyka, pielęgnacja dłoni i stóp 
ul. Główna 14, Piaseczno/Gołków
Telefon: 790 425 777, www.mariwaspa.pl

MARIWA SPA

Nauka i zajęcia z Nordic Walking dla osób indy-
widualnych i grup, fitness, fitness z Gymstick,
wyjazdy dla Pań
Telefon: 506 249 504, www.nordicsport.pl

NORDIC SPORT Aneta Dowiedczyk

Siłownia, fitness, joga, pilates, vacu well, łaźnia pa-
rowa, sauna sucha, dietetyk, masaż, nordic walking,
organizacja imprez
Piskórka, ul. Główna 57, Piaseczno 
Telefon: 22 243 39 66, www.pistacja.net

PISTACJA Klub Wellness

Basen, fitness, tenis, squash, badminton, siłownia, spa
ul. Geodetów 23e, Piaseczno
Telefon: 22 380 21 35
www.tuanclub.pl

TUAN CLUB

Trening indywidualny, siłownia, samoobrona,
MMA, sauna sucha
Siedliska, ul. Mostowa 4, Piaseczno
Telefon: 607 207 214, 601 80 89 80
www.rhfitness.pl

RH FITNESS Studio Profesjonalnego
Treningu

Fitness dla pań, facefitness   - gimnastyka mięśni
twarzy, treningi obwodowe, zumba, pilates,
zdrowy kręgosłup, joga, konsultacje dietetyczne
ul. Nowa 6, Stara Iwiczna
Telefon: 22 101 33 71
www.fitnessxpress.pl

FITNESS XPRESS

Siłownia z częścią siłową i aerobową w tym m.in.
10 bieżni, sauna, fitness, miniprzedszkole
ul. Pawia 11, Piaseczno
Telefon: 22 370 22 11
www.calypso.com.pl/kluby/warszawa-piaseczno

CALYPSO FITNESS KLUB Piaseczno 

Pensjonat dla koni, agroturystyka, treningi jeź-
dzieckie, nauka jazdy konnej, imprezy, kryta pły-
walnia, basen, gimnastyka, sauna, catering
ul. Mazowiecka 79, Bobrowiec
Telefon:  602 709 312, www.szumawa.pl

Klub Jeździecki „Szumawa” 

Nauka jazdy konnej, turystyka konna, pensjonat
dla koni, agroturystyka, jazdy konne
ul. Zawadzka 8, Wólka Pracka
Telefon:  695 51 23 74
www.kj-pony.pl

Klub Jeździecki PONY

Jazdy konne w terenie i na padoku, przejazdy
bryczką i powozem, imprezy zlecone, pensjonat
dla koni
Wólka Kozodawska 15, Piaseczno 
Telefon: 509 583 915
www.stajniadelfin.republika.pl

Stajnia i Klub Jeździecki „Delfin" 

Pensjonat dla koni, jazdy konne, restauracja Kuchnia
przy Stajni, imprezy rodzinne i firmowe, miejsce na
spacery i przejażdżki rowerowe
Solec 220, Baniocha
Telefon: 22 790 27 04, 506 030 151, 506 030 152 
www.stajniachojnow.pl

Stajnia Chojnów

Pensjonat dla koni, szkoła jazdy konnej dla dzieci 
i młodzieży, egzaminy jeździeckie, imprezy
ul. Działkowa 54, Józefosław
Telefon: 601 612 504, www.aldragho.pl 

Klub Jeździecki Aldragho

4 korty otwarte o nawierzchni ceglanej, 2 korty
kryte, nauka gry, wypożyczalnia sprzętu
Bobrowiec 98, k/Piaseczna 
Telefon: 602 260 510
www.bobrowiec.pl

Klub Tenisowy w Bobrowcu

2 korty o nawierzchni ceglanej, wypożyczalni
sprzętu, oświetlenie w godzinach wieczornych,
nauka gry
Jeziórko, ul. Główna 31 (k/Zalesia Górnego)
Telefon: 608 80 55 55, www.kort.com.pl

Domingo – Korty Tenisowe

3 korty na hali i 3 na wolnym powietrzu pokryte
ogrzewaną powłoką balonową o twardej na-
wierzchni, nauka gry, squash, badminton
ul. Geodetów 23e, Piaseczno
Telefon 22 380 21 35, www.tuanclub.pl

Sport & SPA Tuan Club

4 korty w ogrzewanych halach, oraz dwa korty
otwarte, nauka gry dla dzieci i dorosłych, wypożyczal-
nia sprzętu, turnieje w każdy weekend, 2 klatki do
squash’a, tenis stołowy
Siedliska,  ul. Mostowa 4, Piaseczno 
Telefon: 22 797 00 51, 695 422 744 
www.smecz.com.pl

Klub Tenisowy „Smecz”

Kursy tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych; hip-
-hop, modern jazz, zumba, salsa, latin mix, sexy
dance oraz w parach: taniec towarzyski, tango ar-
gentyńskie, salsa, bachata, latin mix
Piaseczno ul. Puławska 45 b 
Centrum Konferencyjne Plaza
Telefon: 696 919 985
www.iamdance.pl

Akademia Tańca I AM DANCE

ul. Puławska 38/40, Piaseczno
Telefon:  660 620 099
www.lasercamp.pl

Laser Camp – Paintball

Akrobatyka, kursy tańca dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych; hip-hop, dance, jazz
Piaseczno, ul. Okulickiego 7/9 
TDP - byłe zakłady Thomson
Telefon:  503 077 989, www.grawitacja.com.pl

GRAWITACJA Dance Academy 
STADNINY

KORTY TENISOWE

INNE

Zajęcia capoeiry dla dzieci i młodzieży i dorosłych,
prowadzone przez instruktora z uprawnieniami
Ministerstwa Sportu.
Piaseczno, ul. Okulickiego 7/9 
TDP - byłe zakłady Thomson
Kontakt: 512 976 754
www.capoeirawarszawa.com

KS Capoeira Camangula 

Zimne Doły k/Zalesia Górnego
Telefon: 503 301 745
www.malpigaj.com.pl

Małpi Gaj – Park linowy

Spływy na trasie Zalesie Dolne (Górki Szymona) -
Konstancin-Jeziorna (Park Zdrojowy) 
Wypożyczalnia sprzętu pływającego, organizacja
imprez plenerowych
ul. Tetmajera 4, Piaseczno 
Telefon:  501 114 104
www.kajaki-piaseczno.pl

Jeziorka – spływy kajakowe 

La musica – Przystań rowerowa
Sezonowa wypożyczalnia rowerów oraz nart bie-
gowych, hotel
ul. Asfaltowa 27, Piaseczno-Żabieniec
Telefon: 22 7370326
www.lamusica.pl

Kart Arena – Centrum kartingowo-
konferencyjne
Tor gokartowy dla dzieci i dorosłych, Cross Kart,
pikniki, imprezy integracyjne – paintball, quady,
buggy, wieczory tematyczne, catering
Szymanów 9 m, Baniocha
Telefon: 22 750 16 52, 750 17 26 
www.kartarena.pl

Ośrodek Wypoczynkowy 
w Zalesiu Górnym
Basen odkryty, wypożyczalnia sprzętu pływają-
cego, łowisko, paintball, parking, bary
Telefon: 504 022 605 (wypożyczalnia, łowisko),
504 022 520 (basen)

Siłownia Cent-Room Piaseczno

Ul. Kniaziewicza 45, Piaseczno
Telefon: 22 21 33 100
www.cent-room-piaseczno.manifo.com

Inspiration Dance Center

Najnowsze techniki taneczne, wieczorki taneczne,
zajęcia dla najmłodszych, lekcje indywidualne,
Grupy V.I.P., organizacja i planowanie przyjęć oko-
licznościowych.
ul. Powstańców Warszawy 11b, Piaseczno
Tel.  516 403 604 lub 508 847 62, www.idcenter.pl

Kursy tańca towarzyskiego dla początkujących
i zaawansowanych, kursy dla narzeczonych, ladies
latino, lekcje indywidualne
ul. Kościuszki 11, Piaseczno
Telefon:  515 074 190, 501 121 576 
www.szkolatanca.com

Szkoła Tańca- Małgorzata Kulczyk -
- Arkadiusz Nowakowski 

Jeśli chcesz dodać ofertę swojej firmy napisz: strzyzewski@piaseczno.eu lub zadzwoń 22 70 17 682
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Przeprowadzony w lipcu ubiegłego roku przetarg wyłonił wyko-
nawcę inwestycji, którym została firma M.P.G. sp.c. z Łagiewnik No-
wych. Roboty rozpoczęto 25 lipca 2012 r. Wartość robót to 2,4 mln
zł brutto. Projekt na budowę skate parku przewiduje wykonanie
płyty żelbetowej i na niej zainstalowanie 19 przeszkód oraz wyko-
nanie żelbetowego bowla (10x21 m i głębokości do 1,6 m), ciągów
pieszych, zieleni, odwodnienia, oświetlenia, parkingu, małej archi-
tektury, drogi dojazdowej do skate parku wraz z odwodnieniem.

Do dnia dzisiejszego wykonano drogę dojazdową wraz 
z odwodnieniem i drogę dojazdową do garaży zlokalizowanych
od strony ul. Wojska Polskiego. Ustawiono obrzeża be-
tonowe oraz przeszkody na części wschodniej. Z uwagi na porę
roku roboty w terenie na okres zimowy przerwano, aczkolwiek
wiele elementów powstawało w hali produkcyjnej i zostaną
wkrótce do Piaseczna przywiezione i osadzone.

W ramach całej inwestycji została opracowana dokumen-
tacja na budowę pawilonu usługowo-socjalnego z tarasem wi-
dokowym. Obecnie gmina Piaseczno oczekuje na pozwolenie
na budowę. Opracowanie przewiduje również wykonanie mo-
nitoringu i nagłośnienia skate parku.

Umowny termin zakończenia budowy skate parku to koniec
czerwca br., natomiast wykonanie pawilonu powinno potrwać
do końca 2013 r.                                                                                          *

Skate park na wakacje

Wizualizacja skate parku w centrum Piaseczna                      

Pod koniec czerwca przewidziane jest
otwarcie skate parku, który będzie jed-
nym  z najciekawszych tego typu obiek-
tów w Polsce.

Nowe oblicze Górek Szymona
Rekreacja

Górki Szymona, choć w pobliżu
miasta, dziś są trochę zapomniane
i zaniedbane. Brakuje ławek, koszy,
a elementy pomostów już dawno
posłużyły jako opał do ogniska,
Przyjęta do realizacji koncepcja za-
kłada utrzymanie naturalnego
charakteru tego miejsca, zachowa-
nie wspaniałego drzewostanu 
i wydm śródlądowych. Pierwszym
krokiem w tym kierunku, który
podjęły władze gminy, było wyku-
pienie w zeszłym roku zdewasto-
wanej działki leżącej na unikato-
wej wydmie i rozbiórka będących
zagrożeniem fundamentów po
niedokończonej budowie.

Cała inwestycja została po-
dzielona na dwa etapy. W pierw-

szym, który będzie realizowany
jeszcze w tym roku, teren zostanie
ogrodzony elementami drewnia-
nymi, tak by ograniczyć niekon-
trolowaną dewastację cennego
przyrodniczo i krajobrazowo te-
renu przez wjeżdżające motocykle
i quady. Dodatkowo dookoła jed-
nego ze stawów (od strony 
al. Brzóz) planuje się wyrównanie 
i położenie nowej nawierzchni na-
turalnej i przepuszczalnej, piasz-
czysto-gliniastej, tak aby nie od-
biegała od naturalnego charakteru
Górek Szymona przy jednocze-
snym spełnieniu wymogów este-
tyki i wygody korzystania. Dodat-
kowo planowane jest wyposa-
żenie terenu wzdłuż ciągu space-

rowego w nowe, estetyczne ławki
i kosze na śmieci. Sukcesywnie 
w przyszłości będzie uzupełniana
ich ilość. Realizacja tego etapu po-
winna pochłonąć ok. 200 tys. zł 
i rozpocząć się jeszcze przed wa-
kacjami.

W drugim, przyszłorocznym
etapie, zgodnie z koncepcją zago-
spodarowania zostanie zorgani-
zowane miejsce zabaw dla dzieci,
nawiązujące wizualnie do este-
tyki pozostałych elementów ma-
łej architektury. Ciekawostką
będą ścieżki zdrowia oraz ścieżka
ekologiczna opisująca wyjątkowe
rośliny i zjawiska pojawiające się
na wydmie śródlądowej. Dla mi-
łośników biwakowania przewi-

duje się uporządkowanie miejsca
na ogniska wraz z budową wiat 
i wkomponowanie tam boiska do
piłki plażowej. Na cyplu jednego
ze stawów powstaną z kolei wiaty
widokowe. Wszelkie obiekty ku-
baturowe po zmianie planu zago-
spodarowania przestrzennego
będą mogły powstać przy par-
kingu od al. Brzóz. Zakłada się
wprowadzenie tam małej gastro-
nomii z systemem tarasów ka-
wiarnianych łączących stawy i Je-
ziorkę. Najpierw jednak musi
zostać zmieniony plan zagospo-
darowania dla tego terenu. Roz-
ważana jest także możliwość
stworzenia parku linowego.                         

*

Już wiosną rozpocznie się kompleksowa rewitalizacja terenu o gigantycznym 
potencjale przyrodniczo-rekreacyjnym.

Jedna z propozycji wiat widokowych, które stanowić mogą elementy małej architektury na Górkach Szymona

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

W 1998 roku gmina przekazała w
zarządzanie Ośrodkowi pierwszą
część kompleksu sportowego –
halę sportową o wymiarach 
53 x 30 m z możliwością podziału
na trzy niezależne sektory. W 2000
roku do użytku została oddana pły-
walnia z 6 torami oraz zjeżdżal-
niami, hydromasażem i basenem
rekreacyjnym. W listopadzie 2011
roku odbyło się uroczyste otwarcie
kompleksu Orlik 2012 z boiskiem
ze sztuczną nawierzchnią do piłki
nożnej oraz koszykówki i siat-
kówki. W 2012 roku gmina pozy-
skała od Klubu Sportowego Pia-
seczno stadion miejski z komp-
leksem boisk piłkarskich, kortami
tenisowymi, bieżnią oraz boiskiem

do baseballa. Teren przekazany zo-
stał w administrowanie GOSiR-owi,
który od razu przystąpił do moder-
nizacji zdewastowanego obiektu.
W ciągu 2–3 lat przy ul. 1 Maja 16 po-
wstanie kompleks boisk ze sztuczną
nawierzchnią, zostanie przeprowa-
dzona modernizacja płyty głównej
stadionu, trybun, zaplecza lekkoatle-
tycznego oraz budynków.

Ponadto Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji przy ul. Sikor-
skiego 20 dysponuje gabinetem me-
dycyny sportowej, gabinetem od-
nowy biologicznej, siłownią i sauną.
W głównym obiekcie, w pełni przy-
stosowanym dla osób niepełno-
sprawnych znajduje się też sklepik
oraz kawiarenka sportowa.

Na terenie ośrodka prowa-
dzone są: nauka pływania dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, za-
jęcia aqua aerobiku, kursy ratow-
nictwa wodnego, kursy nurkowa-
nia, zajęcia dla niemowląt „dziecko
– rodzic”, nauka wspinaczki na
ściance. Swoją długoletnią działal-
nością może pochwalić się szkółka
tenisa stołowego dla dzieci oraz
szkółka piłki nożnej dla najmłod-
szych adeptów futbolu.

W ciągu roku organizowane są
liczne turnieje i zawody: piłki nożnej,
koszykówki, siatkówki, pływania,
sportów walki oraz zawody rangi
gminnej i powiatowej na szczeblu
szkół podstawowych, gimnazjal-
nych oraz ponadgimnazjalnych.

GOSiR w Piasecznie jest jed-
nym z najprężniej działających
ośrodków sportu na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego. Jed-
nym z największych osiągnięć
ostatnich lat jest nagroda przy-
znana przez Ministerstwo Sportu
i Turystki za najlepszą imprezę to-
warzyszącą Mistrzostwom Eu-
ropy w piłce nożnej EURO 2012 –
„Mini Euro Piaseczno 2012”.

Zapraszamy codziennie w go-
dzinach 6.00–22.00

Gminny Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Piasecznie, ul. Sikorskiego
20, tel. 22 716 66 00, 22 716 66 01,
tel.stadion: 22 750 18 51, www.gosir-
piaseczno.pl, inf@gosir-piaseczno.pl,
stadion@gosir-piaseczno.pl.

GOSiR w Piasecznie obchodzi w tym roku okrągły jubileusz – 15-lecie działalności.

Poprawić to, co zaniedbane
W zeszłym roku gmina wykupiła od Klubu Sportowego Piaseczno
za blisko 900 tys. zł zaniedbany teren, na którym planuje rozwijać
bazę sportową. W pierwszej kolejności udało się usunąć znisz-
czony drzewostan wokół stadionu oraz wysypiska ziemi między
boiskami i za budynkiem administracyjnym. W samym budynku
wykonano remont dachu i instalacji kominowej, remontowane
są kolejne pomieszczenia zaplecza w celu adaptacji na lokal małej
gastronomii, salki do zajęć rekreacyjnych oraz biura. Remonto-
wana jest instalacja c.o. oraz instalacja elektryczna. 

Przebudowano wjazd na obiekt, parking i ciągi piesze, a także
wyremontowano trybunę główną, m.in. poprzez renowację ba-
rierek i uzupełnienie plastikowych krzesełek. Prace te powinny
potrwać do końca kwietnia. Na przełomie maja i czerwca planuje
się wykonanie kompleksowej inwentaryzacji obiektu oraz wy-
konanie nasadzeń i renowacji części zielonej terenu.
Nowa jakość

Trwają prace projektowe nad koncepcją zagospodarowania
całości tego terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem dla peł-
nowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią, które ma po-
wstać na miejscu obecnego boiska treningowego. Po ogłoszeniu 
i rozstrzygnięciu przetargu powinna ruszyć budowa tego boiska.
Będzie to obiekt klasy „Elite” (105 x 68 m) z certyfikowaną na-
wierzchnią syntetyczną. W tym samym czasie powinno się udać
wyremontować halę tenisową (renowacja poszycia, przygotowa-
nie pod instalację lodowiska–wrotowiska), a także wyremontować
płytę główną boiska trawiastego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, ten etap prac powinien potrwać do jesieni br.

Gmina rozważa też budowę w partnerstwie publiczno-prywat-
nym całorocznego, przykrytego balonem boiska treningowego.

W przyszłym roku przewidziano w budżecie kolejne 2 mln
zł na inwestycje w tym obiekcie.

Rewitalizacja stadionu
Od sierpnia ubiegłego roku trwają prace
na obiekcie przy ul. 1 Maja.

Foto: Mariusz Kujaszewski
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Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (tj. DzU poz. 647 
z dnia 12.06.2012 ze zm.) art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 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 podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie:
1. Uchwały Nr 755/XXVII/2012 z dnia 21.11.2012 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru ogr.
ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwier-
dzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 
z dnia 24.02.2010 r. dla obszaru ograniczonego granicami działek ozn.
nr ewid. 455 i 164 z obrębu 3 (likwidacja odcinka drogi 3 KD-Dg) 
2. Uchwały Nr 756/XXVII/2012 z dnia 21.11.2012 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru ogr.
ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwier-
dzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 
z dnia 24.02.2010r. dla obszaru urbanistycznego oznaczonego 
w obowiązującym planie symbolem 2MN.
3. Uchwały Nr 758/XXVII/2012 z dnia 21.11.2012 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Piaseczna zatw. uchwałą Rady Miej-
skiej w Piasecznie Nr  359/XIV/2007 z dnia 17.10.2007 r. obszaru wy-
znaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną
z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej.
4. Uchwały Nr 808/XXVIII/2012 z dnia 12.12.2012r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Piaseczna teren śródmieścia etap I
zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 365/XVI/2003
z dnia 20.11.2003 r. dla obszaru oznaczonego symbolem 11UA.
5. Uchwały Nr 869/XXXI/2013 z dnia 20.02.2013 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru
ograniczonego od zachodu wschodnią linią rozgraniczającą ulicy

Puławskiej, od północy, północnymi granicami działek o nr ewid.
2/166, 2/178 z obr. 4 od wschodu, wschodnią granicą działki o nr
ewid. 2/178 z obr. 4, dalej wschodnimi granicami działek o nr ewid.
od 2/106 do 2/123 z obr. 4, od południa północną linią rozgrani-
czającą ul. Energetycznej.
6. Uchwały Nr 854/XXX/2013 z dnia z 23 stycznia 2013 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla ob-
szaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego
i Puławską, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie
Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r. dla obszaru urbanistycznego
oznaczonego symbolem 3 UC.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumenta-
cją sprawy w  pokoju  przy sali konferencyjnej (półpiętro) w Urzę-
dzie  Miasta i Gminy Piaseczno w  Piasecznie, przy ul. Kościuszki
5. Wnioski do ww. projektów zmian   planów i do prognoz od-
działywania na środowiskowo można składać w terminie 21 dni
od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Wnioski do projektów zmian  miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego mogą być składane: 
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki
5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
kubiak@piaseczno.eu. 

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, 
z podaniem, imienia, nazwiska lub nazwę jednostki organizacyjnej,
adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nie-
ruchomości, której dotyczy. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

OGŁOSZENIE
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Piaseczno

5 tytułów mistrzowskich

W dwudniowych zmaganiach 
w kategoriach Disco, Dance&Disco
oraz Freestyle&Street Dance Show
o tytuły nowych Krajowych Mi-
strzów IDO walczyło około tysiąca
zawodników z czterdziestu klubów
tanecznych z całej Polski. „Grawi-
tacjanie” wystartowali w liczbie 34
osób w kategoriach solo, duety i mi-
niformacje. Prawie we wszystkich
kategoriach wiekowych i tanecz-
nych dostali się do ścisłych finałów.

Na koncie klubu przybyło aż
pięć I miejsc, a tym samym 5 tytu-
łów Krajowych Mistrzów IDO, trzy
II miejsca i trzy brązowe medale.
„Grawitacjanie” zdominowali kate-
gorie: dzieci solo do lat 11 (36 startu-
jących), seniorki solo powyżej 15 lat
(28 startujących) oraz duety senior-
skie (14 startujących). W tych kate-
goriach do ścisłych finałów zakwa-
lifikowały się po trzy prezentacje.

W federacji IDO na zawodach
międzynarodowych Polskę repre-
zentuje 5 solistów, 5 duetów, 3 mi-
niformacje i 3 formacje najwyżej

sklasyfikowane w poszczegól-
nych przedziałach wiekowych. 
Z dużą radością informujemy, że
aż 20 zawodniczek „Grawitacji”
wywalczyło nominację do kadry.
Ogółem możliwość startów w ME
i MŚ wywalczyły 2 miniformacje,
9 solistek i 5 duetów.

– Dziękuję wszystkim „Grawi-
tacjanom” i ich rodzicom za wspa-
niały doping i sportową postawę.
Pod tym względem były to z pew-
nością jedne z najbardziej udanych
zawodów – mówi Szymon Kowa-
lewski. – Serdeczne gratulacje skła-
dam też naszej młodej instruktorce
Kasi Lubianiec i jej zawodniczkom 
z grupy HC2, które debiutowały na
zawodach IDO – dodaje. Miniforma-
cja z choreografią Kasi znalazła się
w ścisłym finale, zdobywając 7 miej-
sce. Wspaniałą pracę przy stylizacji
dziewcząt wykonała Zosia Majzner
oraz rodzice występujących dzieci.

Przewóz zawodników w kwo-
cie 5,3 tys. zł został sfinansowany 
z dotacji miasta i gminy Piaseczno.

Udane dla zawodników „Grawitacji” 
Krajowe Mistrzostwa IDO oraz 
eliminacje do MŚ i ME odbyły się 
w dniach 16–17 marca w Szczecinie.

Co czwarty dorosły mieszkaniec miasta i gminy Pia-
seczno regularnie, bo przynajmniej raz w tygodniu,
uprawia jakiś sport bądź korzysta z rekreacji. Reszta
robi to rzadko (39,4%) lub w ogóle (23,8%).

Sport częściej uprawiają mężczyźni niż kobiety. Mieszkańcy są go-
towi płacić za zajęcia sportowe, ale czują się słabo o nich poinfor-
mowani. Najczęściej jeżdżą na rowerze, spacerują, biegają oraz
pływają. To tylko niektóre wnioski z badania przeprowadzonego
na zlecenie gminy, dotyczącego zarówno kondycji fizycznej miesz-
kańców, jak i oferty gminy w zakresie sportu i rekreacji.

W związku z aktualizacją „Strategii Rozwoju Sportu, Kultury
Fizycznej i Rekreacji w gminie Piaseczno”, na zlecenie Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno zostało przeprowadzone badanie ankietowe
wśród blisko 400 mieszkańców. Celem było poznanie potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu i
rekreacji, a także poznanie opinii na temat kondycji fizycznej oraz
aktywności ruchowej. Badanie było też okazją do poznania ocze-
kiwań odnośnie do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, do-
stępności do niej oraz działań, które mogłyby wzbogacić ofertę
aktywnego spędzania czasu wolnego na terenie naszej gminy.

Ponieważ młodzi mieszkańcy chodzący do szkół czy upra-
wiający sport w klubach sportowych z natury rzeczy są dość
dobrze zdiagnozowani, ankieta została skierowana do dwóch
grup respondentów, tj. osób w wieku 25–50 lat oraz powyżej
50 lat (z podziałem na kobiety i mężczyzn). Ankiety zostały
rozpowszechnione z pomocą placówek oświatowych. Jednym
z celów badania było, aby przedstawiciele każdej grupy wie-
kowej – również seniorów – mieli okazję się wypowiedzieć.

Lepiej informować
Jeden z głównych wniosków, który wyciągnięto po przepro-

wadzonym badaniu, jest taki, że należy skuteczniej informować
o ofercie sportowo-rekreacyjnej gminy Piaseczno. Dlatego też
m.in. niniejsze sportowe wydanie „Gazety Piaseczyńskiej”. 
W ostatnim czasie została zrewitalizowana sportowa strona Pia-
seczna, tj. www.gosir-piaseczno.pl, która obecnie zdecydowanie
bardziej atrakcyjnie prezentuje wydarzenia, ułatwia dostęp do
pełnej oferty klubów sportowych działających na terenie gminy,
a także prezentuje bazę komercyjną w zakresie sportu, rekreacji
i relaksu. W stosunku do ubiegłego roku, w trakcie przeprowa-
dzania konkursów na dotacje, w podpisywanych umowach zo-
bligowano kluby sportowe do szerszego informowania o dzia-
łalności poszczególnych sekcji, organizowanych naborach,
uruchamianych nowych dyscyplinach, organizowanych impre-
zach i zawodach sportowych, ale także o osiągnięciach. Liczymy
na Państwa uwagi i sugestie dotyczące tej materii. Zachęcamy
także do zapoznania się z całością raportu z przeprowadzonego
badania, który znajduje się na sportowej stronie Piaseczna
www.gosir-piaseczno.pl oraz na www.piaseczno.eu. 

Mieszkańcy o sporcie

Zawodnicy „Grawitacji” po raz kolejny przywieźli trofea z
imprezy rangi mistrzowskiej Foto arch. Klubu „Grawitacja”

Cykliczne imprezy
sportowe w 2013 r. 

Szczegółowy kalendarz imprez dostępny na stronie
www.gosir-piaseczno.pl

Grand Prix Piaseczna w tenisie stołowym amatorów 
- jeden turniej w miesiącu w okresach styczeń – czerwiec 
i wrzesień – grudzień
Memoriał Walentego Kazubka - styczeń
Sportowa Zima w Piasecznie - 28 stycznia – 8 lutego
Otwarte Mistrzostwa Piaseczna Kadetów i Dzieci w Kickbo-
xingu - 23 lutego
Grand Prix Piaseczna w lekkiej atletyce - jeden cykl w mie-
siącu w okresach: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień
XII Mazowieckie Drużynowe Zawody Pływackie o Puchar
Prezesa PKOL - 6–7 kwietnia
XIII Piaseczyńska Mila Konstytucyjna - 3 maja
II Turniej Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży - 15 maja
Mazovia MTB Marathon Piaseczno - 19 maja
Sportowy Piknik Rodzinny - 26 maja
Piaseczyńska „Piątka” - 1 czerwca
Grand Prix Piaseczna w Pływaniu - 8 czerwca
XI Memoriał Emanuela Koczyby - 8 czerwca
Maraton Zumby - 8 czerwca
Turniej Tańca „GRAWITACJA” - czerwiec
Gminna Olimpiada Młodzieży Szkolnej - 14 czerwca
Sportowe Lato w Piasecznie - lipiec
V Frog Race - 7 września
Mistrzostwa Przedszkoli Gminy Piaseczno w Wieloboju
Sportowym - 25 października
XI Memoriał Wiesława Gawłowskiego - 29 listopada – 1 grudnia
Otwarte Mistrzostwa Piaseczna w Tenisie Stołowym - grudzień
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Koncert Magdy Umer

Niestety wszystkie bilety na koncert

zostały już wyprzedane, jednak bę-

dzie można wkrótce wziąć udział 

w konkursie na facebook.com\Gmi-

naPiaseczno i wygrać podwójne za-

proszenie.
Magda Umer to znana polska

piosenkarka, dziennikarka, reżyser,

scenarzystka oraz aktorka i autorka

recitali. Przez długie lata była jedną 

z najlepszych przyjaciółek Agnieszki

Osieckiej. W 1996 zrealizowała 9-od-

cinkowy wywiad rzekę z Agnieszką

Osiecką "Rozmowy o zmierzchu 

i świcie". W 1997 na Festiwalu Polskiej

Piosenki w Opolu przedstawiła wy-

reżyserowany przez siebie koncert-

spektakl "Zielono mi", poświęcony

pamięci Agnieszki Osieckiej, w któ-

rym wystąpiła plejada gwiazd pol-

skiej estrady muzycznej. 
Obecnie promuje swoją naj-

nowszą płytę "Wciąż się na coś

czeka". Album, wydany w dwa lata

po płycie "Noce i sny", nagrany zo-

stał z udziałem Pawła Stankiewicza,

Bartłomieja Krauza, Macieja Szczy-

cińskiego i Wojciecha Borkowskiego.

Oprócz nowych, poruszających in-

terpretacji takich klasyków, jak

"Słynny niebieski prochowiec" Co-

hena, czy "I ciągle dal" Stachury i Sa-

tanowskiego, na płycie znalazły się

utwory napisane przez Magdę

Umer, Magdę Czapińską i Andrzeja

Poniedzielskiego specjalnie z myślą

o tym krążku.
*

W niedzielę 
7 kwietnia 
o godz. 19.30 
w Sali  Domu 
Kultury wystąpi 
Magda Umer.

Stosownie do art. 17 pkt. 10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
DzU poz. 647 z dnia 12.06.2012 ze zm.), art. 39 ust. 1 i w związku 
z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (DzU z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami)
zawiadamiam o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego realizowanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej
w Piasecznie Nr 421/XVIII/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna (Za-
lesie Dolne) zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr
418/XVIII/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 20
poz. 673 z dnia 30 stycznia 2004 r.) obejmującej obszar działek
ozn. nr ewid. 44 i 45/4 z obrębu 63 położonych przy ulicy Mo-
drzewiowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie zapisów pozwalają-
cych na realizację domu parafialnego na działce ozn. nr ewid.
45/4 z obrębu 63 w dniach od 5 kwietnia 2013 r. do 5 maja 2013 r.,
w pokoju Wydziału Architektury i Urbanistyki na półpiętrze,
przy sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwią-
zaniami odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno w dniu 12 maja 2013 r. w godzinach: od 10.30 do 11.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu miejscowego, może składać uwagi.
1. Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać na piśmie
w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
2. Uwagi do wyłożonej prognozy oddziaływania na środowisko
można składać:

1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. 
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
kubiak@piaseczno.eu.
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno,

który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 27 maja 2013 r. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
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OGŁOSZENIE

Z torebką na spacer

Jak co roku, z nastaniem pierw-
szych oznak wiosny powraca nie-
śmiertelny temat sprzątania po
pupilach. Musimy pamiętać, że de-
cydując się na czworonoga, obok
frajdy z posiadania psa, spadną na
nas również obowiązki. Jednym 
z nich – zgodnie z obowiązującym
prawem lokalnym (Regulamin
utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Pia-
seczno par. 21 pkt. 3) – jest sprzą-
tanie odchodów po swoich zwie-
rzakach. Odchody należy wyrzu-
cać do przeznaczonych do tego
pojemników. W sytuacji gdy ta-
kich pojemników jest mało lub
nie ma w okolicy, torebki z odcho-
dami można wyrzucić do zwy-
kłego kosza na śmieci lub konte-
nera. Właścicielom, którzy zapi-
sów regulaminu nie przestrzegają
grozi mandat w wysokości nawet
500 zł.

Psie odchody na chodnikach
i trawnikach to nie tylko niemiły
zapach i ryzyko wdepnięcia 
w „niespodziankę”, ale realne za-
grożenie, zwłaszcza dla bawią-
cych się dzieci.

Darmowe zestawy
Aby zachęcić mieszkańców

do zmiany niewłaściwych nawy-

ków, Urząd Miasta zakupił i rozdał
20 tys. torebek na psie odchody.
Są one nieodpłatnie dostępne dla
właścicieli czworonogów w sie-
dzibie straży miejskiej, recepcji
Urzędu Miasta, u weterynarzy
oraz w punktach, które przystą-
piły do programu.

Zapraszamy 
przedsiębiorców

Zachęcamy właścicieli lecz-
nic weterynaryjnych, sklepów 
z artykułami dla zwierząt, kio-
sków oraz innych punktów han-
dlowych i usługowych do włą-
czenia się w akcję i posiadanie

zestawów w swoim asortymen-
cie. W torebki można zaopatry-
wać się w firmie PUK Sita Pia-
seczno na ul. Techniczna 6 
i odsprzedawać właścicielom
czworonogów. Tylko pierwsza
partia torebek, na którą urząd
przeznaczył 5 tys. zł, była dar-
mowa. W Biurze Promocji i In-
formacji Gminy (ul. Kościuszki
5, pok. 96, tel. 70 17 650) otrzy-
mać można plakat reklamowy
oraz naklejkę informującą, że 
w tym miejscu dostępne są ze-
stawy.

Bez pobłażania 
Jednocześnie informujemy, że

strażnicy miejscy będą bez-
względnie egzekwować przestrze-
ganie zapisów prawa i karać man-
datem tych, którzy uchylają się od
sprzątania po swoim zwierzaku.

Czipowanie
Na dniach rozstrzygnięty zo-

stanie przetarg na czipowanie
psów. Zabieg, wprowadzenie da-
nych zwierzaka do ewidencji 
i jego zbadanie będzie bezpłatne
dla mieszkańców. Pula bezpłat-
nych zabiegów uzależniona bę-
dzie od wyników przetargu- im
niższa cena tym więcej czipów do
dyspozycji mieszkańców. Zabie-
gów dokonywać będą lokalni we-
terynarze. W ubiegłym roku z ak-
cji skorzystało ponad tysiąc wła-
ścicieli psów.                                     

*

Piaseczno15-lecie Teatru ŁUPS
Uroczyste obchody 15-lecia

pracy Teatru ŁUPS, działającego
przy Centrum Kultury w Piasecz-
nie, odbędą się 6 kwietnia 
w Okęckiej Sali Widowiskowej
przy ul. 1-go Sierpnia 36a. Zapra-
szamy serdecznie mieszkańców,
zarówno zagorzałych fanów jak
i te osoby, które dopiero poznają
twórczość teatru, na specjalną
uroczystość jubileuszową, która
rozpocznie się o godz. 17.30. 
W programie jubileuszu m.in.
premiera spektaklu „Czarownica
z Piaseczna”.

Koncert jazzowy
"Pink Freud"

14 kwietnia o godz. 19.00  
w ramach „Niedzieli z jazzem” za-
praszamy do sali Domu Kultury 
w Piasecznie. Zespół Pink Freud
wychodzi poza kanony tradycyj-
nej formy improwizacji i pomimo
klasycznego instrumentarium
ociera się o różne style od punk-
rocka, poprzez drum'n bass, jun-
gle i dub, aż po muzykę elektro-
niczną. 

Bilety w cenie 15 zł do nabycia 
w kasach Centrum Kultury. *

Społeczna akcja

Sprzątanie po
czworonogach to
nie dobra wola, to
obowiązek.


