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Recital Edyty Geppert odbędzie
się 8 listopada o godz. 20.00. Do
zdobycia podwójne zaproszenie
na koncert. 

Zapraszamy do udziału w fa-
cebookowym konkursie.

� str. 8

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 20 listopada
2013 o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

www.piaseczno.eu

Przystąpienie do zmiany
planu Józefosławia 
Do 26 listopada można składać wnioski
do projektu planu zagospodarowania
przestrzennego.                                str. 3

Wypłyń na głębię
Rusza pierwsza edycja akcji dla naj-
lepszych wolontariuszy, którzy wezmą
udział w rejsie dookoła Europy na ża-
glowcu STS Pogoria. str. 5

Debata Młodzieżowej
Rady Gminy

Młodzież w Piasecznie otrzymała od
burmistrza możliwość zaproponowania
swoich pomysłów do realizacji w budże-
cie gminy na 2014 rok.                         str. 4

Kocham cię życie

Tytuł Mistrzów Świata
IDO dla KS „Grawitacja”
Zawodnicy KS „Grawitacja” powtórzyli
sukces swoich starszych kolegów, któ-
rzy w 2010 roku również wywalczyli
złoty medal Mini Formacji Juniorów.  To
trzeci tytuł mistrzowski zawodników
„Grawitacji”.    str. 8

Pierwsze wkopanie symbolicznej ło-
paty na stadionie miejskim miało
miejsce 21 sierpnia, a już niespełna
po trzech miesiącach mamy gotowy
obiekt sportowy z najwyższej półki,
na którym niemal przez cały rok, 
o każdej porze, będą mogli trenować
piłkarze i piłkarki z gminy Piaseczno.

– Z okazji oddania do użytku jed-
nego z najnowocześniejszych w Pol-
sce boisk ze sztucznej nawierzchni
przygotowaliśmy imprezę sportową
z licznymi atrakcjami – zaprasza
wszystkich mieszkańców na sta-
dion miejski burmistrz Zdzisław Lis.
W programie, który rozpocznie się
o godz. 14.00, przewidziano mecz to-
warzyski GOSIRKI PIASECZNO –
UMKS PIASECZNO oraz mecz po-
między samorządowcami a byłymi
gwiazdami KS Piaseczno. W prze-
rwach i pomiędzy meczami będą
miały miejsce zabawy i konkursy
piłkarskie z nagrodami. Atrakcją
będą też profesjonalne pokazy tri-
ków piłkarskich w wykonaniu Da-
wida Krzyżowskiego – jednego z naj-
lepszych freestylerów w Europie,
który poprowadzi też warsztaty 
z młodzieżą. Na wszystkich przyby-
łych będzie też czekać wspaniały żu-
rek oraz znakomita kawa w nowo
otwartej kawiarni. Zwieńczeniem
wspólnego sportowego święta bę-
dzie pokaz sztucznych ogni, który
powinien rozpocząć się o godz. 17.30.

Boisko o długości 105 metrów 
i szerokości 68 metrów spełnia wy-
mogi Międzynarodowej Federacji

Piłkarskiej FIFA. Zastosowano w nim
zieloną syntetyczną trawę o wysoko-
ści włókna 4,5 cm, zasypaną piaskiem
kwarcowym i granulatem gumowym
w kolorze czarnym. Syntetyczna na-
wierzchnia została ułożona na spe-
cjalnie przygotowanym podłożu,
które z jednej strony przyjmie i od-
prowadzi głębiej wodę opadową 
z terenu boiska, a z drugiej – stwo-
rzy elastyczne podłoże, zapewnia-

jąc amortyzację i minimalizując
możliwość powstawania kontuzji
wśród graczy. Boisko przystoso-
wane jest również do montażu
dwóch zestawów bramek rucho-
mych, aby można było je podzielić
na dwie części i przeprowadzenia
jednocześnie dwa treningi. Za
bramkami zamontowane zostaną
w najbliższych dniach piłkochwyty,
a sztuczne oświetlenie zapewni

możliwość korzystania z obiektu
również po zmroku. Wykonane zo-
staną też murki z siedziskami dla
kibiców oraz wiaty dla zawodników
i trenerów.

W ramach inwestycji wartej bli-
sko 2,9 mln zł wykonano również
chodnik z kostki betonowej oraz
drogę z tłucznia.
Stadion miejski GOSiR Piaseczno

ul. 1 Maja 16

16 listopada zapraszamy na oficjalne otwarcie supernowoczesnego piłkarskiego boiska trenin-
gowego, które otrzymać ma najwyższy certyfikat FIFA 2 Star

Boisko pod gwiazdami

Najwyższej jakości murawa otrzymać ma dwugwiazdkowy certyfikat od Międzynarodowej Federacji
Piłkarskiej FIFA Foto  Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Superlaptop za superprojekt

Do uczestnictwa zapraszamy za-
równo profesjonalistów, jak i ama-
torów grafiki komputerowej. Regu-
lamin konkursu dostępny jest na
stronie www.piaseczno.eu. Prace
można nadsyłać do końca roku na 
adres elektroniczny konkurs@pia-
seczno.eu lub pocztą tradycyjną na
adres Urzędu Miasta i Gminy Pia-

seczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Pia-
seczno.

Oceny prac dokona powołana
przez gminę Piaseczno komisja kon-
kursowa. Zwycięzca otrzyma na-
grodę w postaci profesjonalnego lap-
topa Dell Precision M4700 (z ser-
wisem sprzętu w następnym dniu
roboczym tam, gdzie jesteś), ufun-
dowanego przez firmę NTI Polska
Nowoczesne Technologie Informa-
tyczne – partnera firmy Dell na Pol-
skę. Wartość nagrody to blisko 10 ty-
sięcy złotych.

Gotowi? To do dzieła! 

Gmina Piaseczno
ogłasza konkurs na
logotyp skate parku
w Piasecznie 

Konkurs na logo skate parku

Od września Wydział Gospodarki Odpa-
dami oraz Wydział Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno mieszczą się w budynku
MGOPS przy ul. Wojska Polskiego 54. Wej-
ście znajduje się również od strony 
ul. Kniaziewicza.                                     

Zmiana lokalizacji
dwóch wydziałów
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Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 37 25 września  2013 r.

Przed rozpoczęciem 
części uchwałodawczej
Sesję rozpoczęto wręcze-
niem medali za długoletnie
pożycie parom małżeńskim:
Tadeuszowi i Mariannie Zięt-
kom, Jerzemu i Barbarze Bo-
chenkom, Władysławowi i Zofii
Moczulskim, Stanisławowi i Ali-
nie Nowakom, Henrykowi i Eu-
genii Rapińskim, Bogdanowi 
i Barbarze Świeżaczyńskim, Je-
rzemu i Krystynie Witkowskim.

W drugiej części uroczy-
stości nagrodzono zawodni-
ków UKS „Trójka” Piaseczno 
i MKS Piaseczno: Krzysztofa To-
maszewskiego i Michała Rzeź-
nickiego, za zdobycie złotego
medalu i tytułu Mistrza Polski
w kategorii junior w jeździe
dwójkami podczas Mistrzostw
Polski w kolarstwie szosowym
w Grudziądzu.

Nagrodę za zajęcie 9.
miejsca w pływaniu na 200 m
stylem klasycznym podczas
XXII Letnich Igrzysk Olimpij-
skich Głuchoniemych w Sofii
oraz ustanowienie rekordu
Polski pływaków niesłyszących
do lat 14 otrzymał Bartosz
Chotkowski.

Po ustaleniu porządku ob-
rad i przyjęciu protokołu 
z ostatniej sesji sprawozdanie
z okresu pomiędzy sesjami
przedstawił przewodniczący
Rady Piotr Obłoza. Po wysłu-
chaniu wniosków i interpelacji
skarbnik przedstawiła radnym
informację na temat bieżącej
sytuacji finansowej gminy.

Zmiany budżetowe
Rada uchwaliła następu-

jące zmiany w budżecie gminy
na rok 2013:
• zwiększono wydatki o kwo-
tę 78 tys. zł na pokrycie kosz-
tów doposażenia i utrzymania
skate parku;
• sumę 400 tys. zł przezna-
czono na zakup urządzeń na
place zabaw;
• 6 tys. zł przesunięto na
zwiększenie liczby uczestni-
ków wyjazdu do Francji w ra-
mach programu Comenius;
• o ponad 5 tys. zł wzrosły
środki na dofinansowanie
kształcenia młodocianych
pracowników - gmina Pia-
seczno  otrzymała je od Wo-
jewody Mazowieckiego;
• ponad 6 tys. zł przezna-
czono na dodatki wiejskie 
i mieszkaniowe dla wycho-
wawców świetlicy;
• za prawie 5 tys. zł zakupione
zostaną materiały do budowy
wiaty przy domu sołeckim;
• 250 tys. zł przeznaczono na
remont budynku OSP Choj-
nów wraz z termomoderni-
zacją i zagospodarowaniem
terenu;
• dodatkowe 100 tys. zł zo-
stało przeznaczone na prze-
budowę ul. Geodetów;
• 25 tys. zł przesunięto na do-
tacje celowe tak, aby zadania
z zakresu profilaktyki alkoho-
lowej i narkotykowej mogły
być realizowane przez orga-
nizacje pozarządowe;
• w związku ze zwiększeniem
części oświatowej subwencji

ogólnej zwiększono dochody
i wydatki o 617,5 tys. zł;
• ponad 5 tys. zł przezna-
czono na naprawę daszku za-
bezpieczającego wejście do
budynku i remont podłogi 
w szatni w Przedszkolu Nr 10.

Radni wprowadzili także
zmiany w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej gminy
Piaseczno na lata 2013–2023.

Zgoda na oczyszczanie
ścieków z Prażmowa

Radni wrazili zgodę na
zawarcie porozumienia mię-
dzygminnego z gminą Praż-
mów w sprawie powierzenia
gminie Piaseczno zbiorowego
odprowadzania ścieków z gmi-
ny Prażmów. Upoważniła rów-
nież burmistrza do dalszych
negocjacji w tej sprawie. 
W wyniku dotychczas prze-
prowadzonych rozmów usta-
lono, że gmina Prażmów wy-
buduje na swoim terenie
kanalizację sanitarną dopro-
wadzającą ścieki do oczysz-
czalni w Wólce Kozodawskiej
przy wykorzystaniu systemu
kanalizacyjnego na terenie
gminy Piaseczno.

Uruchomienie zrzutu ście-
ków przez gminę Prażmów
mogłoby nastąpić nie wcze-
śniej niż w 2016 roku.

Zagospodarowanie 
przestrzenne

Rada zatwierdziła zmianę
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego
części Piaseczna zatwierdzo-
nego uchwałą Nr 1099/LIII/2002.

Uchwalony został plan za-
gospodarowania przestrzen-
nego części Piaseczna i części
Żabieńca dla obszaru ograni-
czonego ulicami: Sportową,
Asfaltową, rzeką Jeziorką,
granicą administracyjną wsi
Siedliska, granicą wyznaczoną
w odległości ok. 100 metrów
od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką
i Świętojańską.

Rada zatwierdziła miej-
scowy plan zagospodarowania
przestrzennego części Pia-
seczna dla obszaru ograniczo-
nego ulicami: Jana Pawła II,
Wojska Polskiego, Sienkiewi-
cza, oraz torami kolei War-
szawa – Radom.

Radni wyrazili zgodę na:
• użyczenie na czas nieozna-
czony działki położonej w Pia-
secznie przy ul. Kniaziewicza,
na rzecz Wspólnoty Mieszka-
niowej Kniaziewicza 45, z prze-
znaczeniem pod plac zabaw;
• wydzierżawienie na okres 
3 lat gruntu położonego 

w Piasecznie przy ul. Wojska
Polskiego i ul. Sikorskiego, na
rzecz Wspólnoty Mieszkanio-
wej ul. Kusocińskiego 6, z prze-
znaczeniem pod wiatę śmiet-
nikową;
• wydzierżawienie na okres 
3 lat gruntu położonego 
w Piasecznie przy ul. Puław-
skiej 20, na rzecz dotychcza-
sowego dzierżawcy, z prze-
znaczeniem pod pawilon
usługowo-handlowy;
• wydzierżawienie na okres 
5 lat gruntu położonego na
targowisku miejskim w Pia-
secznie przy ul. Jana Pawła II
59, na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy Auto Szkoły „Sła-
wek”, z przeznaczeniem na
plac manewrowy;
• użyczenie na czas nieozna-
czony części nieruchomości
położonej w Chyliczkach przy
ul. Wschodniej, na rzecz sołec-
twa Chyliczki, z przeznacze-
niem pod działalność spor-
tową, kulturalno-oświatową
oraz plac zabaw;
• sprzedaż niezabudowanych
nieruchomości o powierzchni
100 i 92 mkw. położonych 
w Gołkowie;
• sprzedaż działki o po-
wierzchni 404 mkw., zabudo-
wanej budynkiem mieszkal-
nym, położonej w Piasecznie
przy ul. Topazowej, na rzecz
użytkownika wieczystego.

Radni uchylili uchwały:
• Nr 1287/L/2006 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przerzen-
nego części wsi Zalesie Górne;
• Nr 483/XIX/2008 w sprawie
sprostowania błędu w załącz-
niku graficznym nr 2 do
uchwały Nr 1287/L/2006;
• Nr 402/XV/2007 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przes-
trzennego części Jagarzewa.

Skargi odrzucone
Rada Miejska oddaliła we-

zwanie dotyczące naruszenia
interesu prawnego TDP Sp. 
z o.o., w związku uchwałą Nr
377/XVI/2011 w sprawie uchwa-
lenia cen na zbiorowe odpro-
wadzanie wód deszczowych 
i roztopowych na terenie
gminy Piaseczno, obsługiwa-
nym przez PWiK Piaseczno.

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

OGŁOSZENIE

UiA.ZP.6721.56.2013.APA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (tekst jednolity DzU z 2012
r., poz. 647 ze zm.) 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 (DzU
z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie
uchwały Nr 928/XXXIII/2013 z dnia 17 kwietnia
2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Józefosław.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można
zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architek-
tury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy 
ul. Kościuszki 5, pokój Wydziału Urbanistyki i Ar-
chitektury na półpiętrze.

Plan miejscowy obejmie w niezbędnym za-
kresie problematykę wynikającą z art. 15 ust. 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 27 marca 2003 r. Wnioski do
projektu planu należy składać w terminie 21 dni
od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego:
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i
Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej 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 orga-
nizacyjnej, 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

Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Józefosław

OGŁOSZENIE

UiA.ZP.6721.50.2013.MKR

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (tj. DzU z 2012 r., poz.
647 ze zm.) 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 środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (DzU z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Piasecznie uchwały Nr 1006/XXXV/2013 z dnia
12 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części wsi Chylice
oraz części wsi Siedliska, dla obszaru ograni-
czonego:
• od północy – linią łączącą północną granicę
działki nr 43 w Siedliskach z południową granicą
działki nr 188/9 w Chylicach, południową granicą
tej działki i działki nr 189/9, następnie linią łączącą
południową granicę działki nr 189/9 z połu-
dniową granicą działki nr 222/20, południową
granicą tej działki oraz działek nr: 437/4, 382/15,
226/19, 228/20, linią łączącą południową granicę
działki nr 228/20 z południową granicą działki
nr 233/18, południową granicą tej działki oraz
działki nr 238/5 i północną granicą działek 
nr 253 i 309;
• od wschodu – wschodnią granicą administra-
cyjną gminy Piaseczno i północną granicą ad-
ministracyjną wsi Jastrzębie;
• od południa – północną granicą administra-
cyjną wsi Żabieniec;
• od zachodu – wschodnią granicą administra-
cyjną wsi Siedliska i jej przedłużeniem w kierunku
południowym do przecięcia z północną granicą
administracyjną wsi Żabieniec.

Przystąpienie do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-

nego części wsi Chylice oraz części wsi Sie-
dliska dokonuje się w celu zapewnienia ładu
przestrzennego w powyższym obszarze. Plan
miejscowy będzie stanowił dopełnienie usta-
leń dotyczących przeznaczenia terenu dla
obszaru wsi Chylice oraz wsi Siedliska i wspól-
nie z planami miejscowymi dla sąsiednich ob-
szarów stworzy harmonijną całość.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można
zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Archi-
tektury 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 niniej-
szego ogłoszenia:
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki 
i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej na adres e-mail: kabala@piaseczno.eu.

Wnioski należy składać do Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno, który jest orga-
nem właściwym do ich rozpatrzenia, z po-
daniem imienia, nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy,
przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieru-
chomości, 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

Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Siedliska, Chylice

Sportowcy wyróżnieni na sesji
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

OGŁOSZENIE

Praca w Urzędzie

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza nabór
na wolne stanowisko inspektora w Wydziale
Urbanistyki i Architektury. 
Do zadań inspektora należeć będzie:
• opracowywanie projektów miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego lub ich
zmian;
• wykonywanie innych opracowań z zakresu
kształtowania polityki przestrzennej;
• sporządzanie opinii o przydatności terenów
dla określonych funkcji;
• nadzór nad procedurami planistycznymi
wykonywanymi na zlecenie zewnętrzne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne na-
leży składać w kancelarii Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno lub przesłać pocztą na ad-
res: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Ko-
ściuszki 5, 05-500 Piaseczno, w terminie do
15 listopada 2013 r. (decyduje data wpływu
do Urzędu). 

Szczegółowe informacje na stronie:
www.bip.piaseczno.eu w zakładce „Praca 
w Urzędzie” oraz pod numerem telefonu 
22 701 75 80.

*

Inspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury



Poniżej przedstawiamy za-
rys najważniejszych spraw 
i problemów, którymi bur-
mistrz i kierownictwo zaj-
mowali się od 28 sierpnia do
25 września 2013 r.

Burmistrz ogłosił prze-
targi na:
• budowę oświetlenia ulic
Widokowej i Świętego Miko-
łaja w Chylicach;
• budowę sali sportowej 
w Zespole Szkół Publicznych
w Józefosławiu;
• wykonanie nakładki asfalto-
wej w krawężnikach, progów,
oznakowania pionowego oraz
odwodnienia na ul. Krótkiej 
w Chylicach;
• kontynuację odwodnienia
wsi Złotokłos;
• wykonanie nakładki asfal-
towej lub wykonanie na-
wierzchni z kostki brukowej
na ul. Okrężnej w Piasecznie;
• kontynuację odwodnienia
terenu wsi Paszkówka;
• zakup i dostawę materiału
do remontu dróg gminnych;
• kontynuację odwodnienia
terenu Józefosławia;
• zakup energii elektrycznej
oświetlenia ulicznego na te-
renie gminy Piaseczno;
• obsługę bankową budżetu
gminy i jednostek podległych;
• konserwację komunalnych
budynków mieszkalnych i lo-
kali użytkowych.

Burmistrz zatwierdził
przetargi na:
• wykonanie nakładki asfal-
towej na ul. Tęczowej w Za-
lesiu Górnym, wykonawca:
firma „Fal-Bruk” Sp. z o.o., za
cenę 373 772,40 zł brutto;
• wykonanie nakładki asfal-
towej z krawężnikami z od-
wodnieniem na ul. Lechitów,
wykonawca: firma „Mabau
Polska” Sp. z o.o. z Szyma-
nowa, za cenę 644 038,50 zł;
• dostawę warzyw, owo-
ców oraz przetworów wa-
rzywno-owocowych i jaj do
Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Piasecznie, wykonawca:
firma „Bukat” Hurtownia
Warzyw i Owoców Grzegorz
Bukato, za cenę 73 228,56 zł;

• utwardzanie dróg tłucz-
niem kamiennym na terenie
miasta i gminy Piaseczno,
wykonawca: firma „Cermat –
Prodbet” Sp. z o.o., za cenę
290 280,00 zł;
• wykonanie nawierzchni 
z kostki brukowej na ul. Sar-
mackiej w Głoskowie, wyko-
nawca: firma „Cermat –
Prodbet” Sp. z o.o., za cenę
128 853,26 zł;
• zakup usług edukacyjnych w
związku z projektem „Indywi-
dualizacja z gminą Piaseczno”,
wykonawcy: Szkoła Języków
Monika Karkosik, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
Niepubliczna, 1Academy – Nie-
publiczna Placówka Oświa-
towo-Wychowawcza, za cenę
153 780,00 zł;
• wykonanie i dostawę tablic
informacyjnych, wykonawca:
firma „Utal” Sp. z o.o.;
• zakup materiałów dydak-
tycznych oraz wyposażenia
w związku z realizacją projektu
„Indywidualizacja z gminą
Piaseczno”, wykonawca: fir-
ma „AMTAS” Adam Miński, za
cenę 221 195,00 zł.

Burmistrz unieważnił
przetargi na:
• wykonanie nakładki asfal-
towej na ul. Okrężnej w Pia-
secznie;
• wykonanie odwodnienia 
ul. Zacisze na terenie Gło-
skowa Letniska;
• wykonanie remontu dachu
w Szkole Podstawowej Nr 2 
w Piasecznie;
• utrzymanie dróg lokalnych
i gminnych – oznakowanie
pionowe, poziome i budowę
progów zwalniających na te-
renie gminy Piaseczno.

W tym okresie burmistrz zaj-
mował się bieżącymi spra-
wami, m.in. odbyły się nastę-
pujące spotkania i wydarze-
nia z udziałem burmistrza:
29 sierpnia
– spotkanie z mieszkańcami
ul. Geodetów na temat prze-
budowy ulicy i rozbudowy
Auchan;
– udział w posiedzeniu Rady
Nadzorczej spółki PWiK;

1 września
– udział w obchodach rocznicy
wybuchu II wojny światowej;
2 września
– udział w rozpoczęciu roku
szkolnego w Zespole Szkół 
w Józefosławiu oraz Szkole
Podstawowej Nr 1 w Piasecznie;
– udział w zebraniu wiejskim
sołectwa Głosków Wieś;
3 września
– udział w zebraniu wiejskim
w Żabieńcu;
4 września
– spotkanie z dyrektorem
Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich;
– spotkanie z radami sołec-
kimi wsi: Złotokłos, Henry-
ków-Urocze, Wólka Pracka,
Szczaki;
6 września
– udział w zebraniu wiejskim
w Wólce Kozodawskiej;
7 września
– udział w otwarciu skate
parku w Piasecznie;
– wręczanie nagród w zawo-
dach biegowych „Frog Race”
w Żabieńcu;
– udział w obchoach Roku
Fredry;
8 września
– uroczyste otwarcie Jar-
marku Piaseczyńskiego;
– udział w zebraniu sołeckim
w Zalesiu Górnym;
9 września
– spotkanie z przedstawicie-
lami Auchan;
– spotkanie w sprawie bu-
dowy ul. Tukanów;
– udział w zebraniu wiejskim
w Julianowie;
10 września
– udział w posiedzeniu Mło-
dzieżowej Rady Gminy;
11 września
– udział w obchodach jubile-
uszu Chojnowskiego Parku
Krajobrazowego;
– spotkanie z mieszkańcami
Głoskowa w sprawie budowy
ul. Sarmackiej;
14 września
– udział w obchodach 150.
rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego w Henrykowie-
-Uroczu;
16 września
– spotkanie z księdzem pro-
boszczem Andrzejem Krynic-

kim w sprawie remontu bu-
dynku Muzeum Regionalnego;
17 września
– udział w obchodach 74.
rocznicy agresji radzieckiej
na Polskę;
– spotkanie z sołtysami z te-
renu gminy Piaseczno;
– spotkanie z mieszkańcami
Bogatek w sprawie budowy
drogi 722;
18 września
– udział w debacie w Staro-
stwie Powiatowym w Pia-
secznie w sprawie podtopień;
19 września
– spotkanie z Ambasadorem
Kazachstanu panem Erikiem
Utembayevem;
– udział w posiedzeniu Za-
rządu Gminnego OSP;
23 września
– spotkanie z dyrektorami
przedszkoli publicznych;
24 września
– spotkanie z przedstawicie-
lami Centrum Kultury, Bi-
blioteki Publicznej i Referatu 
Zarządzania Kryzysowego
w sprawie płatności za media
w budynkach OSP.

Burmistrz na bieżąco orga-
nizował posiedzenia Kierow-
nictwa Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno, na których oma-
wiane były bieżące sprawy
gminy, współpracował z or-
ganami Rady Miejskiej oraz
brał udział w posiedzeniach
problemowych komisji Rady
Miejskiej.

Burmistrz przyjmuje 
interesantów 

w każdy poniedziałek po
uprzednim umówieniu

spotkania. Tel.: 22 701 75 88.
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28 sierpnia do 25 września  2013 r.

Gmina Piaseczno podpisała
umowę z Województwem Ma-
zowieckim na dofinansowanie
projektu „Budowa al. Pokoju 
w Zalesiu Dolnym na odcinku
od ul. Pod Bateriami do ul. Wila-
nowskiej”.

Projekt realizowany był 
w latach 2009–2010 w ramach
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazo-

wieckiego 2007–2013, Priorytet
III „Regionalny system transpor-
towy”, Działanie 3.1. „Infrastruk-
tura drogowa”. Całkowita war-
tość projektu wynosi 2 958
180,74 zł. Uzyskana kwota dofi-
nansowania ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego to 2 405 373,32 zł,
co stanowi 85 proc. kosztów
kwalifikowanych.

W ramach projektu wyko-
nana została kompleksowa
przebudowa al. Pokoju w Zale-
siu Dolnym, która ma istotne
znaczenie lokalne i regionalne.
Celem projektu było stworzenie
warunków dla rozwoju gospo-
darczego i społecznego gminy
Piaseczno poprzez udrożnienie
połączeń komunikacyjnych i za-
pewnienie bezpieczeństwa pie-
szych użytkowników dróg. In-
westycja realizowana w ramach
projektu objęła: przebudowę
drogi gminnej na odcinku około
0,75 km, budowę chodników w

ciągu drogi, budowę ścieżki ro-
werowej, wykonanie wjazdów
na posesje, regulację studzienek
kanalizacyjnych i wodociągo-
wych, modernizację skrzyżo-
wań i przejść dla pieszych, prze-
budowę oświetlenia ulicznego
oraz wydzielenie pasów zieleni.

Realizacja projektu „Bu-
dowa al. Pokoju w Zalesiu Dol-
nym na odcinku od ul. Pod Ba-
teriami do ul. Wilanowskiej”
wpłynęła na poprawę bezpie-
czeństwa ruchu kołowego i pie-
szego, zwiększył się również
komfort jazdy.                                   *

Sprawozdanie z nadzwyczajnej 
sesji Rady Miejskiej 

2 SESJA 7 października  2013 r.

Na nadzwyczajnej sesji piaseczyńscy radni jednogłośnie
przyjęli uchwałę w sprawie oprotestowania deklaracji
Prezesa Rady Ministrów o odłożeniu planu budowy połu-
dniowego wlotu do Warszawy trasy S7 na odcinku War-
szawa – Grójec.

Projekt uchwały odczytał pomysłodawca zwołania sesji
nadzwyczajnej – radny Mariusz Słowik. Następnie burmistrz
Zdzisław Lis przedstawił Radzie treść listu, podpisanego
przez burmistrza Piaseczna oraz wójtów Prażmowa i Lesz-
nowoli, do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej pana Sławomira Nowaka.                                             *

Nowa linia autobusowa
do Bobrowca
Od 23 września 2013 r. ZTM uruchomił nową linię au-
tobusową łączącą Ursynów z Bobrowcem – o nu-
merze 809. 

Trasa 809: URSYNÓW PŁN. – ul. Bartóka – al. KEN – ul.
Herbsta – ul. Roentgena – ul. Płaskowickiej – ul. Puławska
– ul. Karczunkowska – Zgorzała: ul. Postępu – Nowa Wola:
ul. Postępu – Lesznowola: ul. Postępu – Kolonia Lesznowola:
ul. Postępu – Bobrowiec: ul. Mazowiecka – BOBROWIEC.
Rozkład jazdy jest dostępny na stronie www.ztm.waw.pl.

Gimnazjum 
odnowione
Na początku września zakończyła się termomoderni-
zacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie.

Prace remontowe przebiegały równolegle w kilku
płaszczyznach. Zmodernizowano elewację szkoły, do-
cieplając cały budynek styropianem o grubości 12 cm
wykończonym na zewnątrz tynkiem mineralnym. Za-
izolowano i ocieplono fundamenty zewnętrzne do głę-
bokości jednego metra. Wymienione zostały wszystkie
okna oraz drzwi zewnętrzne. Dodatkowo w kilku po-
mieszczeniach zlikwidowano kraty i w zamian zamon-
towano szyby antywłamaniowe. Wyremontowano po-
mieszczenie portierni.

Jednocześnie prowadzono prace na dachu szkoły, wy-
konując jego ocieplenie metodą nadmuchu granulatu 
z wełny mineralnej. Nad łącznikiem ułożono płyty styro-
pianowe, a na całości dachu ułożono nową warstwę papy
termozgrzewalnej oraz zamontowano wpusty deszczowe
podgrzewane elektrycznie. Wymieniono również insta-
lację odgromową budynku.

W ramach prac remontowych przy głównym wejściu
do szkoły wybudowano pochylnię umożliwiającą dostęp
do budynku dla osób niepełnosprawnych. Zmodernizo-
wano istniejące przy szkole schody zewnętrzne, na któ-
rych ułożono płytki z lastryka i gresu.

Remont szkoły kosztował 1,784 mln zł i w całości sfi-
nansowany został z budżetu gminy Piaseczno. Należy jesz-
cze dodać, że wszystkie prace zostały wykonane 66 dni
przed planowanym terminem, a remont zakończył się
wraz z końcem wakacji, co umożliwiło młodzieży termi-
nowe rozpoczęcie nauki już w odnowionym budynku.

Pozyskane środki z Unii
Kwota 2,4 mln zł trafi do gminy
Piaseczno za realizację budowy 
al. Pokoju w Zalesiu Dolnym

Nowa elewacja Gimnazjum Nr 1
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
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Atlas gminy
Piaseczno

Kino plenerowe czy
street workout?

Debata Młodzieżowej Rady Gminy

Ten innowacyjny pomysł, aby
zaangażować młodzież i uru-
chomić jej inwencję, był moż-
liwy dzięki działalności i zaan-
gażowaniu Młodzieżowej Rady
Gminy, która funkcjonuje przy
Urzędzie Miasta.

W wtorek 15 października
w sali konferencyjnej Urzędu
odbyła się debata młodzieży, na
której zastanawiano się nad
propozycjami inwestycji i za-
dań, jakie Młodzieżowa Rada
Gminy może zgłosić burmi-
strzowi do ujęcia w budżecie
gminy na nadchodzący rok.

Debata była ostatnią i naj-
ważniejszą częścią trójstopnio-
wych konsultacji zorganizowa-
nych przez piaseczyńską MRG.
Młodzież w pierwszym kroku
zebrała we wszystkich gimna-
zjach z naszego terenu oraz
szkołach średnich różne propo-
zycje. Swój pomysł zgłosić mógł
każdy uczeń w dowolny sposób:
mailem, esemesem czy na pi-
śmie. W drugim kroku wybrano

20 najlepszych pomysłów z po-
nad 60 zgłoszonych propozycji
i przeprowadzono w szkołach
ankietę, na podstawie której
ostatecznie wyłoniono 10 po-
mysłów. Były one dyskutowane
na debacie, do której zaproszone
zostały trójki klasowe i samo-
rządy uczniowskie piaseczyń-
skich gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych.

– Celem debaty jest wybór
dwóch projektów, które wspólnie
uznamy za najważniejsze i naj-
bardziej odpowiadające potrze-
bom młodych ludzi – mówił na
wstępie przewodniczący Młodzie-
żowej Rady Gminy Michał Iwan.

Wśród omawianych podczas
spotkania pomysłów znalazły się
m.in.: rozszerzenie stref Wi-Fi,
park linowy, ASG (Air Soft Gun),
całoroczne rolkowisko i wrotko-
wisko, street workout, rowery
Veturilo, kino plenerowe, więk-
szy basen, ścieżki rowerowe oraz
pole do gry w paintball. Ostatecz-
nie młodzież zdecydowała, że
najbardziej pożądanym przez
nich projektem byłoby kino ple-
nerowe oraz instalacje street
workout umieszczone w Parku
Miejskim (plac do ćwiczeń fit-
ness na świeżym powietrzu).

Propozycje zostały przed-
stawione burmistrzowi, który

uważnie przyglądał się całej 
debacie.

– Dziękuję organizatorom,
zwłaszcza Młodzieżowej Radzie
Gminy w Piasecznie z Michałem
Iwanem na czele, za możliwość
uczestniczenia w tym spotka-
niu. Obiecuję, że zgłoszę do bu-
dżetu na 2014 rok jeden z tych
projektów, a niewykluczone, że
może nawet kilka – zadeklarował
burmistrz Zdzisław Lis.

Zachęcamy do obejrzenia fo-
torelacji z debaty na fan page Mło-
dzieżowej Rady Gminy Piaseczno:
www.facebook.com/MRGPia-
seczno.

*

Młodzież w Pia-
secznie otrzymała
od burmistrza
możliwość zapro-
ponowania swo-
ich pomysłów do
realizacji w bu-
dżecie gminy na
2014 rok

Biuro Promocji i Informacji przygotowało pierwszy
książkowy atlas gminy Piaseczno.

Dynamiczny rozwój gminy sprawia, że co roku na na-
szym terenie przybywa kilkadziesiąt nowych ulic. Taka ilość
nowych danych powoduje, że czasem nawet rdzenni miesz-
kańcy danej miejscowości mają kłopot z lokalizacją niektó-
rych ulic. Nowe wydawnictwo będzie więc z pewnością po-
mocne zarówno przyjezdnym, jak i mieszkańcom gminy.

W atlasie o objętości 52 stron zamieszczony został rów-
nież miniinformator z telefonami do instytucji publicznych,
służb technicznych oraz wszystkich publicznych placówek
oświatowych. Opisane są też trasy autobusów ZTM oraz
miejsca noclegowe.

Wydawnictwo w nakładzie 1600 egzemplarzy ma cie-
kawą formę graficzną, a niewielki format oraz przejrzy-
stość kart spiętych drucianą żmijką pozwolą wygodnie ko-
rzystać z niego w każdym miejscu.

Atlas jest dostępny bezpłatnie w Biurze Promocji i Infor-
macji Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, III piętro, pokój 96.

„Tak łatwo zostać aniołem” – to
główne hasło Fundacji! W tym
roku w okresie przedświątecz-
nym postanowiliśmy pokazać
mieszkańcom gminy Piaseczno
i nie tylko jakie to proste… Każdy
najmniejszy gest znaczy wiele,
przez wspólne zaangażowanie
całej społeczności możemy prze-
nosić góry i przełamywać ba-
riery i to dzięki każdemu z nas
te Święta mogą być wyjątkowe 
i nie zapomniane dla małych
podopiecznych naszej Fundacji. 

Inauguracja akcji „Świą-
teczna Cegiełka” odbyła się 
w Centrum Konferencyjnym
DeSilva Plaza w Piasecznie. Za-
prezentowane zostały wszyst-
kie cegiełki: kartki namalowane
przez podopiecznych Fundacji,
aniołki z masy solnej będące
symbolem Fundacji oraz kalen-
darze z naszymi dziećmi, które
wzięły udział w sesji fotogra-
ficznej. 

Zbudowaliśmy wspólny
mur, niech w te Święta sięgnie
nieba! Pierwszą symboliczną ce-
giełkę postawił Burmistrz Mia-
sta i Gminy Piaseczno Zdzisław
Lis, który objął akcję honoro-
wym patronatem.  Kolejne ce-
gły zostały postawione przez
Pawła Walickiego Prezesa Cen-
trum Medycznego CMP - Fun-
datora Fundacji i partnerów pro-
jektu m.in. drukarnię Viw
Studio, Agencję Kreatywną
Okuba, fotografa  Małgorzatę
Wielicką, firmę Tape’a L’oeil.
Dziękujemy również drukarni
Braci Grodzickich, za wydruk
kalendarzy.

Dodatkową atrakcją pod-
czas konferencji był pokaz
mody francuskiej firmy odzie-
żowej Tape’a L’oeil, a jako mali
modele wystąpili podopieczni
Fundacji. Pokaz poprowadzili
znani aktorzy: Magdalena Wój-
cik i Tomasz Ciachorowski. 

Jeśli chcesz stać się częścią
naszej akcji zapraszamy do od-
wiedzenia strony internetowej
akcji „Świąteczna Cegiełka”
www.czymogepomoc.pl/swia-
teczna-cegielka.

Dochód ze sprzedaży cegiełek
zostanie przekazany na realizację
potrzeb podopiecznych Fundacji
CMP – „Czy Mogę Pomóc?”.

Anna Osica

Fundacja CMP - Czy Mogę Pomóc?

Świąteczna cegiełka
Fundacja CMP – „Czy Mogę Pomóc?” – 26 października 2013 r. po raz pierwszy
wystartowała z akcją Świąteczna Cegiełka. Przyłącz się i Ty. Pomóż potrzebują-
cym dzieciom.  

W debacie wzięło udział ponad sto osób reprezentujących różne środowiska młodzieżowe
Foto Krzysztof Kasprzycki/URZĄD MIASTA

Ambasadorami akcj są aktorzy Magdalena Wójcik, Tomasz
Ciachorowski oraz Burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

"Wetknijmy trochę koloru w szarość naszego miasta" -
taki będzie cel warsztatów street artowych dla młodzieży 
i dorosłych.

Akcja organizowana jest przez Społeczną Inicjatywę
Młodych, ze środków UMiG Piaseczno. 

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny, wystar-
czy tylko przyjść 30 października w środę o godz. 18.30 do
Ecolandii (siedziby Fundacji Eco Choice, pl. Piłsudskiego 4). 

Więcej informacji o akcji dostępnych jest na stronie Sto-
warzyszenia www.stowarzyszeniesim.blogspot.com/. 

Zapraszamy serdecznie.

Trochę koloru dla
naszego miasta
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Kraina Jeziorki motorem promocji regionu

Stowarzyszenie Gmin i Powia-
tów Zlewni Rzeki Jeziorki, któ-
rego członkiem jest gmina Pia-
seczno organizuje konferencję
„Perspektywy Rozwoju Tury-
styki Weekendowej na południe
od Warszawy”, na którą ser-
decznie zaprasza wszystkie za-
interesowane osoby. 

W trakcie spotkania zostaną
podsumowane tegoroczne dzia-
łania Stowarzyszenia związane
z realizacją projektu Kraina Je-

ziorki. Raj dla Rowerzystów. Po-
legał on na wyznaczeniu no-
wych szlaków rowerowych na
obszarze działania Stowarzy-
szenia tj. zlewni rzeki Jeziorki.
Zaprezentowane zostaną orga-
nizowane na tym terenie ini-
cjatywy rowerowe, a także te
związane z samą rzeką Jeziorką.
Dodatkowo zaprezentowane
zostaną 4 główne atrakcje na-
szego regionu, w tym m.in.
Piaseczyńsko-Grójecka Kolej

Wąskotorowa, a także nowocze-
sne narzędzia promocji miast 
i gmin tj. geocaching oraz qu-
esting. Na finał dobrych prak-
tyk, zaprezentowany zostanie
projekt wdrażany w regionie
Węgrowa pn. „Kraina Mistrza
Twardowskiego”. Konferencję
zakończy dyskusja na temat
przyszłości działań Stowarzy-
szenia i innych podmiotów 
w zakresie promocji turystycz-
nej regionu.

Konferencja odbędzie się
we czwartek 14 listopada w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno (w godz. 9.30
- 15.00). Rejestracja od 9.00.
Szczegółowy program konferen-
cji znajduje się na stronie
www.krainajeziorki.pl. Udział w
konferencji jest bezpłatny, wy-
starczy wysłać zgłoszenie na ad-
res e-mail: strzyzewski@pia-
seczno.eu lub zgłosić się
telefonicznie 22 70 17 682. *

Rusza I edycja akcji dla najlepszych wolontariuszy,
którzy wezmą udział w rejsie dookoła Europy.
„Zanim zrobisz coś dla siebie, zrób coś dla innych” – to na-
sze motto. Od 1 listopada
do 31 grudnia 2013 roku
będzie trwał nabór chęt-
nej młodzieży, która 
w maju 2015 roku popłynie
z nami w rejs dookoła Eu-
ropy przepięknym ża-
glowcem STS Pogoria.
Młodzież nie zapłaci za
rejs pod warunkiem, że
przez cały rok 2014 zaangażuje się w lokalne działania wo-
lontariatu. Program objęty jest honorowym patronatem
burmistrza gminy Piaseczno oraz wójta gminy Prażmów.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem inter-
netowym www.kspz.org.pl. Zgłoś się już teraz i przeżyj
przygodę życia!

Katolicka Szkoła pod Żaglami

Wypłyń na głębię

Każdy z właścicieli nieruchomo-
ści, który zadeklarował segrega-
cję odpadów, powinien otrzy-
mać pakiet bezpłatnych worków
(zielonych, żółtych i brązowych).
Ilość worków brązowych w 2013
r. wynosi 20 sztuk na rok i tylko
taka ilość będzie odebrana przez
firmy JARPER Sp. z o.o. oraz
PPHU LEKARO. Pozostałą ilość
odpadów zielonych można od-

dać do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) przy ul. Technicznej 6
w Piasecznie, który jest czynny
od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00–18.00 oraz w so-
boty w godz. 9.00–17.00.

Dodatkowo od 1 września
do 30 listopada 2013 r. dzia-
łają, wzorem lat ubiegłych,
mobilne punkty zbiórki odpa-

dów zielonych, które znaleźć
można w:

1. Piasecznie (Zalesie Dolne)
przy Szkole Podstawowej Nr 2
(ul. Bukowa/al. Brzóz) – działa 
w 2 i 4 sobotę miesiąca;
2. Złotokłosie przy placu targo-

wym (ul. Dworcowa/3 Maja) –
działa w 3 sobotę miesiąca;
3. Zalesiu Górnym u zbiegu ulic
Młodych Wilcząt, Wiekowej So-

sny i Koralowych Dębów –
działa w 2 i 3 sobotę miesiąca.

Odpady w sektorach I i III są
odbierane przez firmę JARPER od
godz. 7.00. Odpady wystawione
po godz. 7.00 nie będą odbierane.

Odpady w sektorze II są od-
bierane przez firmę  LEKARO od
godz. 6.00. Odpady wystawione
po godz. 6.00 nie będą odbierane.

*

Nowy komendant mł. insp. Ja-
rosław Konończuk pełni służbę
w Policji od ponad 24 lat. Od po-
czątku swojej służby związany
jest z pionem prewencji. Od
2007 roku pracował w Komen-
dzie Stołecznej Policji na stano-
wisku Naczelnika Wydziału
Stołecznego Stanowiska Kiero-
wania. Jarosław Konończuk ma

duże doświadczenie w radze-
niu sobie z sytuacjami kryzy-
sowymi.  Od 15 października
kieruje Komendą Powiatową
Policji w Piasecznie, zastąpił on
na tym stanowisku swojego
poprzednika, insp. Witolda
Wójcickiego, który przeszedł 
w stan spoczynku.

*

Zasady odbioru odpadów biodegradowalnych
Uprzejmie informujemy, że bioodpady i odpady zielone będą odbierane tylko 
i wyłącznie w workach brązowych otrzymanych z gminy Piaseczno. Odpady bio-
degradowalne wystawione w innych workach niż brązowe nie będą odbierane 

Nowy Komendant Policji
Podczas ostatniej sesji  burmistrz Zdzisław Lis oraz przewodniczący Piotr 
Obłoza przywitali nowego Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie 
mł. insp. Jarosława Konończuka

„Młodzi widzą więcej”
Uczniowie na misternie przygotowanych makietach oraz w prezenta-
cjach multimedialnych pokazali, jak ich zdaniem mogłaby wyglądać
gmina Piaseczno

Wysiłek 
w słusznej sprawie

Grupa mieszkańców naszej gminy orga-
nizuje wraz z Nadleśnictwem Chojnów
spotkanie, w trakcie którego posprząta wybrany obszar lasu.
Tym razem sprzątanie obejmie las w okolicach Wólki Prackiej.
W dniu 9 listopada od godziny 9.30 uczestnicy sprzątania lasu
spotkają się przy ulicy Zawadzkiej w Złotokłosie. W spotkaniu
może wziąć udział  każdy, komu na sercu leżą sprawy ekologii.
Do pracy należy zabrać ze sobą dobre, nieprzemakalne buty
oraz rękawice ochronne. Przydadzą się również ciepłe napoje
oraz prowiant. 

Więcej na temat spotkania można przeczytać w inter-
necie pod adresem www.coord.info/GC4QET7.

Bardzo prosimy o zgłaszanie planowanego przez Pań-
stwa uczestnictwa na adres cito-piaseczno@wp.pl.           *

19 października 2013 r.  w Gim-
nazjum Nr 1 im. Powstańców
Warszawy w Piasecznie odbył
się gminny etap konkursu „Mło-
dzi widzą więcej”, czyli jestem
kreatywnym  mieszkańcem na-
szej gminy, potrafię mądrze wy-
korzystać fundusze unijne. 

Konkurs pod patronatem eu-
roposłanki prof. Danuty Hübner
oraz Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno Zdzisława Lisa był skie-
rowany do uczniów gimnazjów
z terenu gminy Piaseczno i obej-
mował dwie kategorie: makieta
oraz prezentacja multimedialna.
Młodzi uczestnicy konkursu mieli
za zadanie  pokazać w swoich
pracach możliwe i oczekiwane
przez mieszkańców efekty wy-
korzystania funduszy unijnych. 

W jury konkursu zasia-
dają: burmistrz Zdzisław Lis,
przewodniczący rady miej-
skiej Piotr Obłoza oraz dyrek-

tor Zespołu Ekonomiczno-Ad-
ministracyjnego Szkół w Pia-
secznie Edyta Woźniak.

Poziom zgłoszonych prac
konkursowych był bardzo wy-
soki. Uczestnicy znakomicie
wywiązali się z podjętego zada-
nia, a zaproponowane przez
nich pomysły były innowa-
cyjne i z pewnością ich realiza-
cja uatrakcyjniła by wygląd 
i funkcjonalność gminy. Aby
wybrać najciekawsze propozy-
cje, jury będzie miało więc
twardy orzech do zgryzienia.

Ogłoszenie wyników  kon-
kursu i wręczenie nagród dla
wszystkich jego  uczestników
odbędzie się 6 listopada podczas
spotkania z panią prof. Danutą
Hübner w ramach Forum Mło-
dych Europejczyków „Unijne
barwy naszego regionu” w Gim-
nazjum Nr 1 im. Powstańców
Warszawy w Piasecznie.

Nagrodę w konkursie - wy-
jazd do Brukseli wraz z opieku-
nami dla laureatów pierwszych
miejsc, ufundowała pani prof.
Danuta Hübner wraz z Przed-
stawicielstwem Komisji Euro-

pejskiej w Polsce, pozostałe na-
grody ufundował Urząd Miasta.

Inicjatorem konkursu oraz
spotkania  jest działający dopiero
od roku Klub Młodego Europej-
czyka w Gimnazjum Nr 1.          *

Jedna z prac konkursowych prezentowana przez uczen-
nice gimnazjum        Foto Krzysztof Kasprzycki/URZĄD MIASTA

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, której tematem będą „Per-
spektywy Rozwoju Turystyki Weekendowej na południe od Warszawy”

Targi Świąteczne
Pierwsza edycja targów odbędzie się pod hasłem „Za-

dbane Relacje - pozytywne Emocje - cudowne Podarunki”
To już druga impreza targowa organizowana przez

Agencję do Zadań Specjalnych Moniki Stasiak, która wiosną
zorganizowała cieszące się dużym zainteresowaniem targi
edukacyjne. Tym razem, w sobotę 7 grudnia w godz. od
10.00 do 18.00. w hali GOSiR przy ul. Sikorskiego 20 w Pia-
secznie odbędzie się targowa impreza przedświąteczna. 

- Chcemy aby targi wprowadziły Państwa w atmosferę
Świąt Bożego Narodzenia poprzez nawiązanie więzi i licz-
nych kontaktów lokalnych. Zależy nam aby wywołać re-
fleksję na temat dbania o wzajemne relacje. W efekcie
stworzymy pozytywne emocje, a cudowne podarunki będą
ich naturalną konsekwencją. Organizując targi stwarzamy
możliwość wyszukania prawdziwych prezentowych pere-
łek – zapewniają organizatorki

Podczas targów będzie też czas na tematy związane 
z pomocą dla najbardziej potrzebujących, poruszony zostanie
aspekt wolontariatu. W czasie trwania targów organizatorzy
akcji Radosna Wigilia przeprowadzą kwestę na rzecz naj-
biedniejszych rodzin z Piaseczna. W specjalnie wyznaczonej
strefie Fabryka Radości i Prezentów dzieci będą miały zor-
ganizowane zajęcia warsztatowe, pokazy oraz dużo śmiechu
i zabawy. Kolorowa scena targowa będzie przyciągać wy-
stępami, mini spektaklami i piękną muzyką.

Liczymy, że targi odwiedzi około 2 do 3 tysięcy osób –
głównie rodzin z dziećmi – mówi Monika Stasiak. - Zakła-
damy, że w targach uczestniczyć będzie około 100 wy-
stawców spośród lokalnych producentów rękodzieła, de-
koracji świątecznych, zabawek, biżuterii, akcesoriów,
mody, porcelany, artykułów spożywczych, firm organizu-
jących ciekawe zajęcia warsztatowe dla dzieci i dorosłych,
przedszkoli, szkół, firm organizujących wypoczynek dla
całych rodzin, ale też fundacji i stowarzyszeń – dodaje.

Zapraszamy wystawców
Warto wziąć udział w targach świątecznych i zaprezen-

tować się szerokiej publiczności. Zgłoszenia do udziału w cha-
rakterze wystawców przyjmowane są do 15 listopada pod nr
tel. +48 509 383 357  i pod  adresem  targiedu@gmail.com.
Wstęp na targi będzie bezpłatny.

www.facebook.com/TargiSwiatecznePiaseczno
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OGŁOSZENIE

UiA.ZP.6721.53.2013.WK

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska zawiadamiam o za-
twierdzeniu uchwałą Rady Miejskiej w Piasecz-
nie Nr 1116/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013 r.
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Piaseczna dla
obszaru wyznaczonego od zachodu wschodnią
linią rozgraniczającą ul. Morcinka, od północy
południową linią rozgraniczającą ulicy ozna-
czonej w obowiązującym planie symbolem
KUL, od wschodu zachodnią linią rozgranicza-
jącą ul. Gałczyńskiego, od południa granicami
działek 4/1 i 4/2 z obrębu 33.

Możliwość zapoznania się treścią przyję-
tego dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Pia-
seczno, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul.
Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, BiP Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno, www.piaseczno.eu.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 1 oraz art. 27 Ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. DzU z 2012 r.,
poz. 647, ze zm.) Rada Miejska w Piasecznie
podjęła uchwałę Nr 366/XV/2011 z dnia 14 grudnia
2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Piaseczna za-
twierdzonego uchwałą Nr 1099/LIII/2002 Rady
Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 kwietnia 2002 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157 z dnia 16 czerwca 2002
r., poz. 3456) zm. uchwałą Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 867/XXXI/2013 z dnia 20 lutego 2013 r.
Stosownie do art. 17 pkt 1 ww. Ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2009 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (DzU Nr 199, poz.
1227 ze zmianami) ogłoszono w prasie lokalnej
„Kurier Południowy” nr 2 (421) z dnia 
20 stycznia 2012 r., poprzez obwieszczenia oraz
na stronie internetowej www.piaseczno.eu 
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporzą-
dzenia zmiany planu i możliwościach składania
wniosków do planu w terminie 21 od dnia ogło-
szenia. Stosownie do art. 17 pkt 10 ww. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku  i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU
z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ogłoszono
w prasie lokalnej „Kurier Południowy” nr 9 (475) 
z dnia 8 marca 2013 r., poprzez obwieszczenia
oraz na stronie internetowej www.pia-
seczno.eu o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu planu w terminie od 18 marca 2013 do
18 kwietnia 2013 r. i możliwości składania uwag
do projektu planu w terminie do 10 maja 2013 r.

Informacje o wnioskach i uwagach zgło-
szonych w związku z udziałem społeczeństwa:

w terminach wskazanych w obwieszczeniach 
i ogłoszeniach w postępowaniu zbierania wnio-
sków i uwag nie zgłoszono wniosków i uwag.

PODSUMOWANIE
Podsumowanie sporządzone stosownie

do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (DzU z 2008 r., 
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Przy opracowywaniu przedmiotowej zmiany
planu  analizowano możliwości rozwiązań alter-
natywnych. Podstawą sformułowania zasad za-
gospodarowania terenu w planie była grun-
towna analiza występujących uwarunkowań, 
w tym stanu środowiska. W zmianie planu za-
pewniono warunki do ochrony środowiska, 
w tym: wód podziemnych, powietrza, oszczęd-
nego gospodarowania terenem przy jednocze-
snym ograniczaniu szaty roślinnej na terenach
inwestycyjnych. Warunki zagospodarowania te-
renu oparte są na obowiązujących normach 
i standardach środowiskowych. Rodzaj zmian 
i ich zakres przestrzenny nie będą powodować
znaczących zmian w środowisku. Przyjęte 
w zmianie planu rozwiązania prowadziły będą
do oddziaływania zewnętrznego na tereny przy-
ległe, jednak nie będzie to ograniczać ich do-
tychczasowego sposobu użytkowania. 

Projekt ww. zmiany planu zagospodaro-
wania przestrzennego części miasta Pia-
seczno wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko został pozytywnie zaopiniowany
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska oraz Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego.

Informacje o wnioskach i uwagach zgło-
szonych w związku z udziałem społeczeństwa:

Do powyższego projektu w terminach
wskazanych w obwieszczeniach i ogłosze-
niach w postępowaniu zbierania wniosków 
i uwag nie zgłoszono wniosków i uwag.

Skutki zmiany planu nie będą miały zasięgu
transgranicznego. Ustalenia ww. zmiany planu
pozwalają na realizację założeń polityki prze-
strzennej Miasta i Gminy Piaseczno określonej
w studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego. Zastosowanie zasad
zawartych w ustaleniach planu pozwoli na roz-
wój miasta Piaseczna z zachowaniem zasad ładu
przestrzennego. Zaleceniem do dalszych prac
jest ścisłe przestrzeganie zasad zagospodaro-
wania terenów ustalonych w planie oraz zasto-
sowanie monitoringu zmian w środowisku wy-
wołanych dalszym rozwojem tego obszaru.
Szczególny nacisk należy położyć na pomiar na-
tężenia hałasu komunikacyjnego i zanieczysz-
czeń powietrza atmosferycznego, gleb i wód.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski 

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 

Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Piaseczno

Nakład 15 000 egz.

OGŁOSZENIE

UiA.ZP.6721.52.2013.WK

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska zawiadamiam o za-
twierdzeniu uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie
Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013 r.
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części miasta Piaseczna i części wsi
Żabieniec dla obszaru ograniczonego ulicami:
Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą
administracyjną wsi Siedliska, granicą wyzna-
czoną w odległości ok. 100 metrów od ul. Łąko-
wej oraz ul. Rybacką i Świętojańską.

Możliwość zapoznania się treścią przyję-
tego dokumentu:
1. BiP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
www.piaseczno.eu;
2. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Wydział
Urbanistyki i Architektury, ul. Kościuszki 5, 
05-500 Piaseczno.

Uzasadnienie
Obszar objęty planem obejmuje teren części
miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec dla ob-
szaru ograniczonego ulicami: Sportową, Asfal-
tową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną
wsi Siedliska, i dalej granicą wyznaczoną w od-
ległości około 100 metrów od ul. Łąkowej oraz
ulicami Rybacką i Świętojańską. Istotą planu jest
ustalenie układu komunikacyjnego w powiązaniu
z układem zewnętrznym, ustalenie przeznacze-
nia, poszczególnych terenów oraz parametrów
i wskaźników zabudowy. Zakres planu jest zgodny
z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (DzU z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), plan
sporządzony został zgodnie z art. 17 ww. ustawy.
Prace podjęto po dokonaniu wymaganych analiz
wynikających z art. 14 ust. 5 ww. ustawy i podjęciu
przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Do projek-
tuplanu uzyskano niezbędne opinie i uzgodnienia.
Zgodnie z wymogami ustawowymi w procedu-
rze sporządzania planu zapewniono udział spo-
łeczeństwa, który przedstawia się następująco.
Stosownie do art. 17 pkt 1 ww. ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2009 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania na środo-
wisko (DzU Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ogłoszono 
w prasie lokalnej „Kurier Południowy” nr 20 (295)
z dnia 20 czerwca 2009 r., poprzez obwieszczenia
oraz na stronie internetowej gminy www.pia-
seczno.eu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany planu i możliwościach skła-
dania wniosków do planu w terminie 21 od dnia
ogłoszenia. Stosownie do art. 17 pkt 10 ww. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (DzU 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 39
ust. 1 i w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (DzU z 2008 r., Nr 199,
poz. 1227 z późn. zm.) ogłoszono w prasie lokalnej
„Kurier Południowy” nr 40 (459) z dnia 11 listopada
2012 r., poprzez obwieszczenia oraz na stronie
internetowej gminy www.piaseczno.eu o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu planu 
w terminie od 5 listopada 2012 r. do 5 grudnia
2012 r. (I wyłożenie) i możliwości składania uwag
do projektu planu w terminie do 28 grudnia 2012
r. oraz ponowne wyłożenie do publicznego
wglądu projektu planu ,,Kurier Południowy” nr 9
(475) z dnia 8 marca 2013 r. w terminie od 18
marca 2013 r. do 18 kwietnia 2013 r. i możliwości
składania uwag do projektu planu w terminie do
10 maja 2013 r.

Informacje o wnioskach i uwagach zgłoszo-
nych w związku z udziałem społeczeństwa:
1). w terminie wskazanym w obwieszczeniu 
i ogłoszeniu w postępowaniu zbierania wnio-
sków zgłoszono 2 wnioski, które w części
uwzględniono;
2). w terminie wskazanym w obwieszczeniach
i ogłoszeniach w postępowaniu zbierania uwag
zgłoszono 3 uwagi (I wyłożenie) i 3 uwagi 
(II wyłożenie), które w części uwzględniono.

Podsumowanie
Podsumowanie sporządzone stosownie do

art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (DzU z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, 
z późn. zm.)

Przy opracowywaniu przedmiotowego
miejscowego planu analizowano możliwości
rozwiązań alternatywnych. Podstawą sformu-
łowania zasad zagospodarowania terenu w pla-
nie była gruntowna analiza występujących uwa-
runkowań, w tym stanu środowiska. W planie
zapewniono warunki do ochrony środowiska, 
w tym: wód podziemnych, powietrza, oszczęd-
nego gospodarowania terenem, przy jednocze-
snym ograniczaniu szaty roślinnej na terenach
inwestycyjnych. Warunki zagospodarowania te-
renu oparte są na obowiązujących normach 
i standardach środowiskowych. Rodzaj zmian 
i ich zakres przestrzenny nie będą powodować
znaczących zmian w środowisku. Przyjęte w pla-
nie rozwiązania będą prowadziły do oddziały-
wania zewnętrznego na tereny przyległe, jednak
nie będzie to ograniczać ich dotychczasowego
sposobu użytkowania.

Projekt ww. miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części miasta Pia-
seczno wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko został pozytywnie zaopiniowany przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.

Informacje o wnioskach i uwagach zgło-
szonych w związku z udziałem społeczeństwa:
do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w terminach wskazanych
w obwieszczeniach i ogłoszeniach w postępo-
waniu zbierania wniosków i uwag:
1) w terminie wskazanym w obwieszczeniu 
i ogłoszeniu w postępowaniu zbierania wnio-
sków, zgłoszono 2 wnioski, które w części
uwzględniono;
2) w terminie wskazanym w obwieszczeniach 
i ogłoszeniach w postępowaniu zbierania uwag
zgłoszono 3 uwagi (I wyłożenie) i 3 uwagi 
(II wyłożenie), które w części uwzględniono.

Skutki ustaleń planu nie będą miały zasięgu
transgranicznego. Ustalenia ww. planu pozwa-
lają na realizację założeń polityki przestrzennej
Miasta i Gminy Piaseczno określonej w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Zastosowanie zasad zawartych 
w ustaleniach planu pozwoli na rozwój miasta
Piaseczna w przyszłości z zachowaniem zasad
ładu przestrzennego. Zaleceniem do dalszych
prac jest ścisłe przestrzeganie zasad zagospo-
darowania terenów ustalonych w planie oraz
zastosowanie monitoringu zmian w środowisku
wywołanych dalszym rozwojem tego obszaru.
Szczególny nacisk należy położyć na pomiar
natężenia hałasu komunikacyjnego i zanie-
czyszczeń powietrza atmosferycznego, gleb 
i wód.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski 

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Piaseczno, Żabieniec

OGŁOSZENIE wykazy nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  na   pod-
stawie  art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (DzU 
z 2010r nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje,  iż
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze
przy sekretariacie Burmistrza oraz na stro-
nie internetowej www.piaseczno.eu  za-
mieszczony został do publicznej wiadomości
„Wykaz Nieruchomości” przeznaczonych do
wydzierżawienia – części działki ozn. nr ewid.

19, obr. 20 położonej w Piasecznie przy 
ul. Puławskiej 20, pod pawilon handlowo-
usługowy, części działki nr 10/15, obr. 21, po-
łożonej w Piasecznie przy ul. Julianowskiej,
pod nośnik reklamowy, działkę nr 171 poło-
żoną w Wólce Kozodawskiej przeznaczoną
pod użytkowanie rolnicze oraz przeznaczo-
nych do użyczenia  pod place zabaw i tereny
rekreacji  tj. działkę ozn. nr 48, obr. 16 poło-
żoną w Piasecznie przy ul. Kniaziewicza 
i działkę nr 14 położoną w Chyliczkach.
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Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. DzU 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 (DzU z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 
z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
w Piasecznie uchwały Nr 1080/XXXVII/2013 z dnia 28 sierpnia 2013
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice dla ob-
szaru działek oznaczonych numerami ewid. 60 i 63.

Przedmiotem planu będzie likwidacja drogi wewnętrznej
oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Chylice, zatwierdzonym uchwałą 
Nr 655/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2008
r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 22 sierpnia 2008 r., Nr 143, poz.5053)
symbolem 9KDW.

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 opubli-
kowania niniejszego ogłoszenia:
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno przy ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Ko-
ściuszki 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 
kabala@piaseczno.eu.

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

Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

OGŁOSZENIE Chylice

Czworonogi czekają na
opiekuna

Bober - jest młodym i bardzo ra-
dosnym psiakiem o wspaniałym
charakterze. Jest lekko nieśmiały
w stosunku do obcych. Z psami do-
gaduje się świetnie, kotów nie goni,
dzieci też mu nie przeszkadzają.
Jest po prostu gotowy do adopcji.         

Fresh - to dojrzały, bardzo we-
soły psiak zbliżony wyglądem
do labradora. Na co dzień spo-
kojny i wyluzowany na widok
smyczy ujawnia swoją ener-
giczną naturę. Dobrze dogaduje
się z ludźmi i z psami.

Riko - to sympatyczny, rudy jam-
nik. Jest kilkuletnim, niekastrowa-
nym psiakiem znalezionym na
początku października na terenie
gminy Piaseczno. Jest radosny,
uwielbia dzieci, spacery, dobrze
dogaduje się z innymi psami.

Iva to ok 10-miesięczna kotka po-
rzucona w Piasecznie. Mimo wielu
przejść (połamany ogon) kotka po-
została ufna. Jest nieabsorbująca,
czysta i bardzo pogodna. Została
zaszczepiona, odrobaczona, od-
pchlona i wysterylizowana.

Zwierzaki czekają w Przytulisku Prima – Vet
w Konstancinie, tel. 22 756 09 75
www.facebook.com/PrimaVetAdopcje.

OGŁOSZENIE

UiA.ZP.6721.57. 2013.WR

Głosków, Baszkówka, Wólka Pracka

UiA.ZP.6721.54.2013.MKR

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art.
35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje,
iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.
Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekretariacie  Burmistrza  oraz
na stronie www.piaseczno.eu został udostępniony do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprze-
daży w drodze bezprzetargowej, oznaczonych jako działki nr
ew. 768/30 i 768/31, położone we wsi Gołków, gm. Piaseczno,
przeznaczone na dołączenie do nieruchomości przyległych. 

OGŁOSZENIE wykazy nieruchomości

Stosownie do art. 17  pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
DzU 2012, poz. 647 z e  zmianami), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46
pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (DzU Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)  oraz  uchwał Rady
Miejskiej w Piasecznie: 
• Nr 422/XVIII/2012 z dnia 15.02.2012 r. w sprawie  przystąpienia  do
sporządzenia   miejscowego planu zagospodarowania części wsi
Baszkówka i części wsi Wólka Pracka terenu ograniczonego: od
str.  płn.-zach.  osią ul. Ogrodowej; od str. płn.–wsch. osią  ul. Brzo-
skwiniowej oraz północnymi granicami położonych w Baszkówce
działek nr ewid.: 40/60, 40/39, 40/50, 40/51, 40/52, 40/53, 40/64,
40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12, 40/25 do przecięcia z osią  
ul. Wierzbowej; od str. płd.-wsch. osią ul. Wierzbowej i granicą
działki 84 (ul. Skowronka), do przecięcia z przedłużeniem płd-
wsch. granicy działek nr 47 i 48; od str. płd.–zach.  południową
granicą położonych w Wólce Prackiej działek nr ewid. 48, 47, 46,
45, 44, 43, 42/1, 40/3, 40/2, 38/4, 37/1,  37/2 i przedłużeniem do osi
ul. Ogrodowej;
• Nr  351/XV/2011 z dnia 14.12. 2011 r. w sprawie  przystąpienia  do
sporządzenia   miejscowego planu zagospodarowania  części wsi
Głosków  dla terenu ograniczonego: płn.-zach. granicą działki
nr ewid. 151/1,  płn.-wsch. granicą działek nr ewid. 151/1, 153/1, 155/1,
119/21 i jej przedłużeniem do działki nr ewid. 119/58, płn.-zach. gra-
nicą działek nr ewid. 119/58 i 119/56 , płd.- zach. granicą działki  nr
ewid. 158/5, płd.- wsch. i płd.-zach.  granicą działki nr ewid. 155/10
oraz  płd.-zach. granicą  działek nr ewid. 155/9, 153/1, 151/1; zawia-
damiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektów  miejscowych planów  zagospodarowania:

• części wsi Baszkówka i Wólka Pracka; 
• części wsi  Głosków; 

w dniach od 07.11. 2013 r. do 06.12.2013 r. w pokoju nr 31 Wydziału
Architektury i  Urbanistyki Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 
ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie w godz. od 9.00 do  15.00

Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi  w projektach   planów
rozwiązaniami: dotycząca części wsi Baszkówka i Wólka Pracka
w godz.  9.00-10.30; dotycząca  części wsi Siedliska w godz.  
10.30-12.00 odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
i Gminy  Piaseczno w  dniu  13 listopada  2013 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy  każdy, kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projektach planów,  może składać uwagi.
Uwagi do wyłożonych  projektów planów należy składać :
• na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy 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 
rosochacki@piaseczno.eu.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno,
który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, 

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o  ocenach oddzia-
ływania na środowisko i zgodnie z  uzgodnieniami Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, pismo WOOŚ-
I.410.166.2012.JD z dnia 21.03.2012 r oraz opinii Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, pismo
ZNS/711/25/pz/12 z dnia 29.10.2012 r. odstąpiono od przeprowa-

dzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pro-
jektu zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Głosków.

Na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2  ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu części wsi Baszkówka
i części wsi Wólka Pracka do publicznego wglądu można zapoznać
się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko projektu planu, mogą składać do w/w dokumen-
tacji uwagi, które mogą być wnoszone do Burmistrza Piaseczna
w nie przekraczalnym terminie do dnia 31.12.20 13r.

Uwagi złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.    

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

część wsi Głosków

część wsi
Baszkówka 
i Wólka Pracka

Grupa wsparcia dla seniorów

Spotkania przeznaczone są dla
osób w wieku emerytalnym,
borykających się z sytuacjami
kryzysowymi (m.in. utraty
zdrowia, osób bliskich, zakoń-
czenia pracy zawodowej, usa-
modzielnienia się dzieci, po-
czucia wykluczenia społecz-
nego), których doświadczenie
powoduje duży ból psychicz-
ny oraz niemożność poradze-
nia sobie własnymi silami.

Chcemy, aby uczestnicy
grupy poprzez mówienie i słu-
chanie, dzielenie się własnymi
problemami i otrzymywaniem
akceptacji, nabrali wewnętrznej
siły i umiejętności do radzenia
sobie z sytuacją kryzysową.

Grupa jest bezpłatna, ma
charakter otwarty (tzn. o jej
zakończeniu decyduje indy-
widualnie uczestnik). Przyję-
cie do grupy odbywa się po
minimum jednej konsultacji
z prowadzącymi psycholo-
gami.

Osoby zainteresowane
pro-simy o zapisy na wstępną
konsultację pod numerem tele-
fonu 22 756 72 63 lub 22 737 23 97.

Prowadzące: Anna Kni-
gawka i Katarzyna Pecko.

Miejsce spotkań: Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Piasecznie, ul. Woj-
ska Polskiego 54.

*

Serdecznie zapraszamy do skorzysta-
nia ze specjalnej oferty MGOPS 
skierowanej do seniorów
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Ratujmy zabytki Piaseczna

Podwójne zaproszenie na ten
wyjątkowy koncert można bę-
dzie wygrać w facebookowym
konkursie, którego szczegóły po-
jawią się w przeddzień koncertu
na naszym fan page: www.face-
book.com/GminaPiaseczno.

Edyta Geppert tworzy swój
własny, nieporównywalny z in-
nymi wykonawcami, teatr pio-
senki. Nie lubi, gdy się mówi o niej
„wokalistka”. Nie chce też określać
tego, co robi, słowami „poezja
śpiewana”. Po prostu śpiewa pio-
senki. Najbardziej odpowiada jej
zapomniana już definicja francu-
skich encyklopedystów: „Pio-
senka – rodzaj wiersza, krótkiego,
do którego dodaje się muzykę,
aby był śpiewany przy okazjach

towarzyskich, a nawet samemu,
jeśli się chce oddalić znudzenie,
jeśli się jest bogatym lub lżej zno-
sić nędzę, jeśli się jest biednym”.

Edyta Geppert jest absol-
wentką warszawskiej Szkoły Mu-
zycznej im. Fryderyka Chopina
(ukończyła Wydział Piosenki). Po-
czątek jej kariery można datować

na 1984 rok, wtedy bowiem
otrzymała I nagrodę na Przeglą-
dzie Piosenki Aktorskiej we Wro-
cławiu oraz Grand Prix Krajowego
Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu. Potem na artystkę spadł
dosłownie deszcz kolejnych lau-
rów, m.in. wygrała Międzynaro-
dowy Festiwal Piosenki na Malcie

i w Bratysławie, otrzymała dwa
Wiktory dla najciekawszej osobo-
wości TV i jeszcze dwukrotnie –
Grand Prix festiwalu w Opolu 
(w 1986 i 1995 roku). Największe
przeboje artystki to „Och życie,
kocham cię nad życie”, „Zamiast”,
„Nie żałuję”, „Jaka róża, taki cierń”
(www.egeppert.com).                   *                                              

Na koncert zapra-
szamy w piątek 
8 listopada 
o godz. 20.00 do
sali Domu Kultury
w Piasecznie

Recital Edyty Geppert Święto Niepodległości
11 listopada zapraszamy mieszkańców do udziału
w obchodach Święta Niepodległości.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 10.00 mszą świętą za 
Ojczyznę z udziałem Chóru „Lira” w kościele św. Anny 
w Piasecznie. Następnie wszyscy zgromadzeni na rynku
przed ratuszem odśpiewają hymn narodowy, po czym wy-
stąpienia okolicznościowe przedstawią władze samorzą-
dowe, w tym burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis. Kolejnym
punktem obchodów będzie złożenie wiązanek przez re-
prezentantów gminy i powiatu oraz środowisk kombatanc-
kich. Uroczystości zwieńczą utwory patriotyczne w wyko-
naniu Chóru „Lira” oraz Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej.

W ramach obchodów Święta Niepodległości odbędą
się też w Zalesiu Górnym XV Spotkania z Pieśnią, czyli
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych urozmaicone ga-
wędą historyczną profesora Grzegorza Nowika.

Na zakończenie oficjalnych obchodów zapraszamy do
domu parafialnego kościoła św. Anny na uroczysty koncert
w wykonaniu Niny Nowak – solistki Teatru Wielkiego – przy
akompaniamencie fortepianowym Hanny Andrzejewskiej.

Zachęcamy również do świętowania niepodległości 
w duchu sportowym. W sobotę 16 listopada będzie można
wziąć udział w Biegu Niepodległości, organizowanym przez
Stowarzyszenie „Kondycja” w Parku Miejskim w Piasecznie.
Do wyboru będą dwa dystanse: 1 km (Bieg Rodzinny) oraz 
5 km (Bieg Rekreacyjny). Informacja o opłatach oraz reje-
stracja on-line dostępne są na stronie www.kondycja.com.pl.

Łapmy Stare Piaseczno

Kocham Piaseczno to projekt,
którego celem jest ocalenie od
zapomnienia wszystkiego, co
wiąże się z historią naszego
miasta. Zarówno tą dotyczącą
wspomnień mieszkańców, tą
pozostawioną w istniejącej do
dziś architekturze Piaseczna, jak
i tą uwiecznioną na starych
zdjęciach mieszkańców miasta.
Właśnie poszukiwanie starych
fotografii to jedna z akcji na-
zwana Łapmy Stare Piaseczno.

Polega ona na pozyskaniu
starych fotografii oraz upo-
wszechnieniu ich na różnego ro-
dzaju nośnikach, takich jak al-
bum fotograficzny czy specjalna

strona www, lub na wystawie
zdjęć. Jeśli macie Państwo takie
zdjęcia i chcielibyście, aby ujrzały
one światło dzienne, przyjdźcie
do Muzeum Regionalnego w Pia-
secznie i dajcie nam je do zeska-
nowania. Zrobimy to od ręki.

Każda osoba, która przekaże
swoją fotografię, która zostanie
wykorzystana w projekcie,
otrzyma folder lub album po-
wstały z zebranych od miesz-
kańców zdjęć. 

Muzeum Regionalne, pl. Pił-
sudskiego 10. Muzeum czynne-
jest  od środy do piątku w godz.
9.00–17.00,w soboty i niedziele 
w godz. 9.00–15.00.                           *

Edyta Gepert Zaśpiewa 8 listopada w Piasecznie swoje największe przeboje 
Foto Jerzy Dziedziczak/ISAk.pl

Kocham Piaseczno

„Grawitacja” ze złotym
medalem
Chłopcy z Mini Formacji Juniorów zdobyli I miejsce
i tytuł Mistrzów Świata IDO dla KS „Grawitacja”.

Ponad 3000 tancerzy z 31 krajów przyjechało do Kopenhagi
rywalizować w 29 kategoriach o tytuły Mistrzów Świata
IDO Hip-Hop & Electric Boogie & Break Dance. W tym roku
Mistrzostwa Świata IDO zostały rozegrane w Danii w dniach
16-20.10.2013r. Wśród Polaków biorących udział w zawodach
znalazło się aż 65. tancerzy z „Grawitacji”. Startowaliśmy
w 7 kategoriach tanecznych. Dzięki systematycznej pracy
i wzmożonym treningom nasi reprezentanci spisali się
świetnie.

Największe emocje i największy sukces czekały na nas
ostatniego, piątego dnia zawodów, kiedy do walki o po-
dium stanęła Mini Formacja Juniorów w składzie: Bartosz
Całka, Maciej Elbe, Andrzej Kleban, Kuba Kossykowski, Kuba
Michalak, Olek Wierzbicki, Dawid Żak, trenująca pod okiem
młodego choreografa i uznanego zawodnika KS „Grawi-
tacja” Mateusza Strzeżka. W tej kategorii startowało 
41 najlepszych ekip na świecie i walka była bardzo wyrów-
nana. Aby być typowanym do finału oprócz perfekcyjnego
wręcz tańca trzeba się było wykazać nie lada kondycją,
świetnym wyrazem artystycznym i maksymalną koncen-
tracją, gdyż na tym etapie na błędy nie było już miejsca.
Zmotywowani i zdeterminowani chłopcy dali z siebie
wszystko zdobywając I miejsce i tytuł Mistrzów Świata IDO
dla KS „Grawitacja” (tym samym powtórzyli sukces swoich
kolegów, którzy w 2010 roku pod okiem tego samego cho-
reografa zdobyli złoto dla Polski). 

To ogromny sukces dla naszego klubu i trzeci w historii
naszych startów w IDO złoty medal. Dziękujemy gminie
Piaseczno za wsparcie finansowe, które pozwala obniżać
koszty związane z przygotowaniem, uczestnictwem oraz
strojami naszych zawodników z macierzystej jednostki.
Podziękowania należą się również Miastu Oświęcim, które
pomogło finansowo naszej autonomicznej filii w organizacji
wyjazdu.

Urszula Strzeżek
KS „Grawitacja”

Złota Mini Formacja podczas zwycięzkiego tańca
Foto Szymon Kowalewski

Najstarszy pomnik rodzinny na Cmentarzu Parafialnego
przed renowacją i po niej.                   Foto Zbigniew Mucha

Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców Piaseczna do udziału 
w kweście, zapraszamy tez wo-
lontariuszy chcących pomóc 
w zbiórce pieniędzy.

Dotychczasowe działania
podjęte przez Komitet przy-
niosły wymierne efekty i po-
zwoliły przywrócić Cmenta-
rzowi Parafialnemu właściwą
mu rangę, ponownie stał się
on miejscem kultu, szacunku
i pamięci historycznej. Piase-
czyński Cmentarz Parafialny
założono w 1796 r., a do reje-
stru zabytków został wpisany 
w roku 1991. Na jego terenie
znajduje się wiele zabytko-
wych, a zaniedbanych grobów.
Najstarszy pochodzi z 1808 r.

Komitet Renowacji Cmentarza
Parafialnego pragnie te zabytki
ocalić dlatego, że jest to część
naszej historii i tożsamości.

W roku 2013 rozpoczęto
prace konserwatorskie przy ko-
lejnym zabytkowym nagrobku.
Tym razem wybrano najstarszy
pomnik rodzinny na Cmenta-
rzu Parafialnym, wykonany 
w roku 1850. Koszt renowacji to 
17 888 zł netto. Dochód z tego-
rocznej kwesty przeznaczony
zostanie na ten właśnie zabyt-
kowy pomnik.

W imieniu Komitetu, prze-
wodniczący Zbigniew Mucha,
tel. 602184511, e-mail: jamu-
cha@o2.pl 

*

Jak co roku w dniu Wszystkich Świętych na Cmentarzu Parafialnym odbędzie się
kwesta na rzecz renowacji zabytkowych grobów

Masz zdjęcia przedstawiające miejsca, ludzi lub piaseczyńskie wydarzenia 
i chcesz, aby ujrzały światło dzienne? Przyłącz się do akcji


