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Sesja Rady Miejskiej
odbędzie się 15 stycznia
2014 o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

Piaseczyńska
www.piaseczno.eu

Zmiany w godzinach
pracy Urzędu

22. Finał WOŚP
w Piasecznie

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie będzie czynny do godz. 14.00 w dniach:
20 grudnia (piątek) oraz w Wigilię
24 grudnia (wtorek). Nieczynny będzie natomiast 27 grudnia (piątek).
Za utrudnienia przepraszamy.

Tegoroczną gwiazdą będzie znany
i lubiany zespół Afromental. Zagrają
12 stycznia o godz. 20.00 na parkingu przy Urzędzie Miasta.
* str. 12

Informacje
urzędowe:
Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej str. 2
Sprawozdanie z pracy
burmistrza str. 3
Ogłoszenia o zmianach miejscowych planów zagospodarowania
str. 8

Piaseczno Liderem
Przedsiębiorczości
W piątek 6 grudnia podczas uroczystej
gali w sali notowań Warszawskiej Giełdy
Papierów Wartościowych przyznano
gminie Piaseczno prestiżowy tytuł Lidera
Przedsiębiorczości 2013.
str. 2

Choinka rozbłysła
Świątecznym kiermaszem zainaugurowaliśmy zimowy sezon na rynku w Piasecznie.
Choinka świecić nam będzie aż do połowy lutego, zapraszamy na rodzinne spacery

Rozbudowa szkół
Gmina Piaseczno w ciągu kilku najbliższych lat przeznaczy ponad 30 mln zł na
rozbudowę szkół.
str. 6

Rasowe koty
w Piasecznie
W weekend 11 i 12 stycznia w hali GOSiR
w Piasecznie odbędzie się Wystawa
Kotów Rasowych.

str. 11

Wystawa
„Szopki polskie”
Ciekawe przykłady szopek można zobaczyć w Muzeum Regionalnym w Piasecznie, do 5 stycznia 2014 r.
str. 12

Foto Piotr Michalski
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aktualności

Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
20 listopada 2013 r.

SESJA 40
Przed rozpoczęciem
części uchwałodawczej
Sesję rozpoczęto wręczeniem
medali i dyplomów z okazji 50lecia pożycia małżeńskiego
Państwu: Annie i Tadeuszowi
Dziełakom, Marii i Czesławowi
Gruszkom, Elżbiecie i Andrzejowi Kubasiewiczom, Wandzie
i Aleksandrowi Pudzianowskim, Halinie i Kazimierzowi
Wojdom, Halinie i Jerzemu Żebrowskim oraz Wisławie i Stanisławowi Rybickim.
Burmistrz oraz przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli
gratulacje i upominki dla zawodników z Klubu Sportowego
„Grawitacja”, którzy zdobyli
I miejsce i tytuł Mistrzów Świata
IDO podczas Mistrzostw Świata
w Kopenhadze w dniach 16–20
października 2013 r.
Następnie sołtys Henrykowa-Urocza pani Anna Kostyrka złożyła podziękowania
burmistrzowi i pracownikom
Wydziału Utrzymania Terenów
Publicznych za zaangażowanie
w renowację mogiły powstańczej i pomoc w organizacji obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego.
Po ustaleniu porządku
obrad i przyjęciu protokołu
z ostatniej sesji sprawozdanie
z okresu pomiędzy sesjami
przedstawił przewodniczący
Rady Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu wniosków i interpelacji
skarbnik przedstawiła radnym
informację na temat bieżącej
sytuacji ﬁnansowej gminy.
Zmiany budżetowe
Rada uchwaliła następujące zmiany w budżecie gminy
na 2013 rok:
• w związku z większymi
wpływami zwiększono dochody gminy o prawie 5 mln zł;
• o 52,5 tys. zł wzrosły dochody z udzielania pozwoleń
na sprzedaż alkoholu;
• o 9 mln zł zmiejszono przewidywane wpływy ze sprzedaży nieruchomości;
• o kolejne 9 mln zmniejszono wydatki na zadania
inwestycyjne;
• dodatkowe 200 tys. zł przeznaczono na budowę 2 budynków wielorodzinnych przy
ul. Lipowej w Bąkówce;
• 50 tys. zł asygnowano na
pomoc dla Powiatu Piaseczyńskiego na wykonanie dokumentacji chodnika wzdłuż
ul. Sielskiej w Siedliskach,

• 66,5 tys. zł zostanie wykorzystanych na sprawdzenie
warunków pracy skrzyżowań
z sygnalizacją świetlną;
• w związku ze zwiększeniem
wpływów z podatku rolnego
4 tys. zł przesunięto na wpłaty
na rzecz Izb Rolnych;
• prawie 24 tys. zł przeznaczono na wymianę pompy
wodnej w gminnym obiekcie
sportowym w Złotokłosie oraz
bieżące naprawy i remonty
w obiektach sportowych administrowanych przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji;
• zdecydowano o udzieleniu
pomocy ﬁnansowej w wysokości 300 tys. zł dla Wojewody
Mazowieckiego na remont
chodnika przy ul. Pod Bateriami w Piasecznie oraz na
remont nawierzchni ul. Królewskiej w Bogatkach;
• ponad 22 tys. przeznaczono
na konserwację nagrobka Seweryna Piekarskiego;
• 8 tys. zł przekazano Województwu Mazowieckiemu na
działania edukacyjno – przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku
Krajobrazowego w 2014 roku.
Ustalono wykaz wydatków
niewygasających w 2013 r. na
kwotę ponad 6 mln zł.
Radni wprowadzili także
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Piaseczno na lata 2013-2023.
Zagospodarowanie
przestrzenne
Uchwalona została zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Baszkówka II.
Podjęto uchwałę Nr
1390/LIV/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
planu zagospodarowania Kuleszówki. Rada ponownie
zdecydowała o przystąpieniu
do przygotowania planów
zagospodarowania tej miejscowości. Zdecydowano także
o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych
dla części Bogatek, Grochowej i Gołkowa. Uchwalony
został plan zagospodarowania dla części Siedlisk.
Nieruchomości
Radni wyrazili zgodę na
nabycie na rzecz gminy nieruchomości położonych w Siedliskach, Pilawie i Piasecznie.
Zgodzili się także na sprzedaż

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (DzU 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
zamieszczony został do publicznej wiadomości
„Wykaz Nieruchomości” przeznaczonych do
wydzierżawienia: działki ozn. nr ewid. 43, obr.
72 – Piaseczno ul. 11 Listopada 59 (zaplecze budowy itp.); części działki nr 1/3, obręb 37- Piaseczno ul. Towarowa; części działki nr 66/10,
obr. 13 - Piaseczno, ul. Jana Pawła II oraz część
działki nr 53, obr. 27 – Piaseczno, ul. Żerom-

w drodze bezprzetargowej
działki położonej przy ul. Turkusowej w Piasecznie na rzecz
Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”. Rada zdecydowała
o pokryciu ceny sprzedaży na
rzecz gminy oraz odszkodowania za działki przejęte pod
drogi gminne nieruchomością
położoną w obrębie 13 miasta
Piaseczno.
Zdecydowano o wydzierżawieniu szeregu nieruchomości na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
Radni wyrazili także zgodę
na użyczenie nieruchomości
gminnej dla Sądu Rejonowego
i Prokuratury Rejonowej.
Nadano nazwy
Rada podjęła decyzję
o nadaniu nazwy Tadeusza
Mazowieckiego rondu na
skrzyżowaniu ulic Nadarzyńskiej i Wojska Polskiego w Piasecznie. Nadano także nazwy:
Leśna, Przyleśna i Żwirowa
ulicom położonym w Bobrowcu.
Pozostałe
Radni uchwalili zasady
i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Określono także
zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na
likwidację palenisk opalanych paliwem stałym.
Zatwierdzone zostały taryfy na zbiorowe odprowadzanie wód deszczowych
i roztopowych na terenie
gminy obsługiwane przez
PWiK Piaseczno.
Ustalono stawkę czynszu
za dzierżawę gruntów komunalnych na rok 2014 oraz
wysokość opłat za reklamy
instalowane na gruntach
gminnych.
Rada upoważniła burmistrza do zawarcia porozumienia międzygminnego na rok
2014 z Miastem Stołecznym
Warszawa w sprawie wykonywania lokalnego transportu
zbiorowego na terenie gminy
Piaseczno oraz łączącego obszar gminy Piaseczno z gminą
Prażmów.
Pełny protokół z sesji
dostępny jest na
www.bip.piaseczno.eu.
Wykaz nieruchomości

skiego/Armii Krajowej (pod reklamę); część
działki nr 14, obr. 69 - Piaseczno, ul. Skrzetuskiego 25 (pod garaże); część działki nr 6, obr. 9
– Piaseczno, ul. Geodetów 178, części działki nr 5
– Siedliska, ul. Sielska 12 (pod garaże); część
działki nr 39 i 41, obr. 56 – Piaseczno, ul. Jerozolimska 16 i 17 oraz część działki nr 74, obr. 54 –
Piaseczno, ul. Mickiewicza 37 (pod garaże); część
działki nr 67, obr. 40 - Piaseczno ul. Kościuszki
(kiosk „Ruch”); część działki nr 183, obr. 24 Piaseczno ul. Iwaszkiewicza (pod pas zieleni),
część działek nr 37/2 i 18/70, obr. 17 – Piaseczno,
ul. Puławska (pod reklamy); część działek ozn.
nr 2/79, 2/84, 2/87 oraz działki nr 2/20, obr. 17 –
Piaseczno, ul. Wojska Polskiego (pod garaże).
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Piaseczno Liderem
Przedsiębiorczości 2013
W piątek 6 grudnia podczas uroczystej gali w sali notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych przyznano gminie Piaseczno prestiżowy tytuł Lidera
Przedsiębiorczości 2013

Piaseczno jako jedna z trzech gmin otrzymało statuetkę przeznaczoną dla samorządów
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
Konkurs Lider Przedsiębiorczości
Roku organizowany jest już od
1994 roku w ramach promocji
małej i średniej przedsiębiorczości. Tytuł nadawany w ramach
konkursu promuje szczególnie
aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamicznie rozwijające się ﬁrmy handlowe, produkcyjne i usługowe.
W tym roku po raz pierwszy uhonorowano również samorządy, które aktywnie wspierają rozwój przedsiębiorczości
na swoim terenie. Obok Piaseczna uhonorowane zostały
dwa inne samorządy: gmina
Wołomin oraz gmina Sierpc. Nagrodę dla Piaseczna z rąk Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierda Dziekońskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Pawła Graniewskiego

odebrał Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis.
Ranking Lider Przedsiębiorczości Roku 2013 zorganizowany
i przeprowadzony został przez
Fundację Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. – Szczególne podziękowania za dostrzeżenie potencjału gminy Piaseczno kieruję
na ręce Przewodniczącego Kapituły Konkursu Lider Przedsiębiorczości Roku 2013, Pana Edwarda
Połaskiego. Pragnę również podziękować Panu Mieczysławowi
Grodzkiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Wacławowi Bąkowi, Prezesowi Budowlanej Spółdzielni Piaseczno,
za rekomendacje naszej gminy
do konkursu – powiedział burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis.
Rozdanie nagród odbyło się
w sali notowań Warszawskiej
Giełdy Papierów Wartościowych

w Warszawie podczas konferencji organizowanej przez GPW Capital Market Summit. Doing Business. To swoiste święto GPW
kierowane jest do środowiska
biznesu – przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i innych. Konferencja odbywała się równocześnie w kilku
salach, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z bogatą ofertą szkoleniową giełdy oraz łatwo skorzystać z porady specjalistów
w zakresie pozyskiwania kapitału na rozwój swoich projektów
biznesowych. W holu głównym
centrum giełdowego odbywały
się targi usług maklerskich,
a w giełdowej galerii udostępniona została do zwiedzania wystawa prezentująca historyczne
papiery wartościowe notowane
na przedwojennej giełdzie.
*

Partnerstwo publiczno-prywatne
w Piasecznie
Podpisano pierwszą w historii Piaseczna umowę w ramach
formuły Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP)na bu-

dowę i eksploatację boiska piłkarskiego z pneumatycznym zadaszeniem
Na terenie gminy działa wiele
grup, które są chętne korzystać z
tego rodzaju obiektów także w
okresie zimowym. Boiska należące do Piaseczna są wykorzystywane głównie przez szkoły oraz
kluby sportowe. Dla zainteresowanych spoza tych grup praktycznie nie ma już dziś wolnych
miejsc. Dzięki pionierskiej umowie w formule PPP mieszkańcy
gminy uzyskają dostęp do długo
oczekiwanej i całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
Partner prywatny zobowiązuje się pozyskać ﬁnansowanie do
połowy przyszłego roku na realizację budowy boiska z pneumatycznym zadaszeniem. Teren pod
budowę boiska udostępnia gmina,
która przez cały czas pozostanie
jego właścicielem. Po zakończeniu
projektu na własność gminy
przejdzie również samo boisko
wraz z „balonem”.

Podpisana umowa może być przełomem w podejściu do
realizacji zadań inwestycyjnych gminy
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
Partner prywatny po prefedzialna nie tylko za budowę, eksrencyjnych cenach będzie udoploatację czy utrzymanie obiektu,
stępniał obiekt szkołom i klubom
ale również za marketing, co posportowym. Na imprezy organizwala przypuszczać, że w gminie
zowane przez gminę Piaseczno będą odbywać się imprezy nie
obiekt będzie udostępniany nieodtylko o charakterze lokalnym, ale
płatnie.Wszystkie warunki korzynawet regionalnym czy ogólnostania z boiska będą co roku negopolskim. Umowa została podpicjowane, w zależności od potrzeb.
sana na 20 lat. Boisko powstanie
Spółka tj. Centrum Sportu Piatuż obok nowego bocznego boiska
seczno Sp z o.o. będzie odpowiena terenie Stadionu Miejskiego. *
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Inwestycje w sieć cieplną

Sprawozdanie z pracy burmistrza
23 października do 20 listopada 2013 r.
Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw
i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali się od 23 października do 20 listopada 2013 r.
Burmistrz ogłosił
przetargi na:
• zorganizowanie zimowiska
dla dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych i gimnazjów
z terenu gminy Piaseczno;
• dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańców
gminy Piaseczno;
• zakup samochodu ciężarowego o masie całkowitej do
3,5 tony;
• usługi pielęgniarskie i opiekuńcze dla podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej
z terenu miasta i gminy
Piaseczno.
Burmistrz zatwierdził
przetargi na:
• opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
program funkcjonalno-użytkowy na rozbudowę i remont
Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Ewy Krauze w Piasecznie, wykonawca: ﬁrma KKAD Tomasz
Kocemba z Krakowa, za cenę
35 770,00 zł brutto;
• utrzymanie dróg lokalnych
i gminnych – oznakowanie
pionowe, poziome i budowę
progów zwalniających na terenie gminy Piaseczno, wykonawca: ﬁrma PZM Wimet
Zbigniew Wiśniewski Sp.j.
z Józefowa;
• budowę ul. Bocianiej na
odcinku od skrzyżowania
w rejonie ul. Albatrosów do
ul. Powstańców Warszawy
w Piasecznie, wykonawca:
ﬁrma „Fal-Bruk” Sp. z o.o.
z Warszawy, za cenę 47 240,00 zł;
• przygotowanie posiłków
dla podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Piasecznie, wykonawca: firma
„Tavax” Tadeusz Grotowski
z Warszawy, za cenę 5,94 zł
za jeden posiłek;

• zakup, dostawę i rozładunek
workowanego węgla Orzech
I dla podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej z terenu
miasta i gminy Piaseczno, wykonawca: ﬁrma PHU „Sukces”
Bożena Krzosek z Wyśmierzyc, za cenę 788 zł za tonę;
• opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
przebudowy ulic: Głównej
w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej,
Północnej w Piasecznie od
ul. Przemysłowej do ul. Głównej oraz parkingu na działkach
59 i 61 w Kamionce przy Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie, Świerkowej w Kamionce od ul. Bobrowieckiej
do ul. Północnej, Borowej
w Kamionce od ul. Gwalberta
do ul. Głównej; wykonawca:
konsorcjum ﬁrm: ROBIMART
Pracownia Projektowa Zalewski Robert z Pęcic Małych
oraz ROBIMART Sp. z o.o., za
cenę 207 870,00 zł;
• wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Pięknej w Zalesiu
Górnym, wykonawca: ﬁrma
„Fal-Bruk” Sp. z o.o. z Warszawy, za cenę 298 883,54 zł;
• zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, dotyczącej projektowania, budowy, eksploatacji
i zarządzania centrum piłkarskim na terenie gminy Piaseczno, wykonawca: Centrum
Sportu Piaseczno Sp. z o.o.
z Zalesia Górnego;
• dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek
komputerowych, kserokopiarek, faksów oraz dostawę
papieru, wykonawca: ﬁrma
JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej z Warszawy, za cenę 140 523,81 zł;
• budowę oświetlenia ul. Jaśminowej w Bobrowcu, wykonawca: Zakład Usług Elektrycznych „Elprzem” Mieczysław Prędota z Konstancina,
za cenę 104 488,92 zł;
• specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podopiecznych Ośrodka Pomocy

Społecznej z terenu miasta
i gminy Piaseczno, wykonawca: ﬁrma „Vital Plus” Ewa
Lechowska z Warszawy, za
cenę 32,00 zł za godzinę;
• zakup energii elektrycznej na
potrzeby oświetlenia ulicznego
na terenie gminy Piaseczno,
wykonawca: firma Tauron
Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa,
za cenę 0,2364 zł/kWh;
• rozbudowę i przebudowę
budynku Szkoły Podstawowej
w Zalesiu Górnym oraz budowę sali gimnastycznej wraz
z zagospodarowaniem terenu,
wykonawca: Przedsiębiorstwo
Budownictwa Ogólnego „Kartel” SA z Jędrzejowa, za cenę
16 632 060,00 zł.
W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi sprawami, m.in. odbyły się następujące spotkania i wydarzenia
z udziałem burmistrza:
24 października - udział we
mszy świętej poświęconej samorządowi;
- udział w uroczystościach
z okazji Dnia Białej Laski;
- udział w posiedzeniu Młodzieżowej Rady Gminy;
28 października - udział
w obchodach 50-lecia Szkoły
w Kamionce;
6 listopada - udział w Forum
Młodych Europejczyków „Unijne barwy naszego regionu”,
które odbyło się w Gimnazjum
Nr 1 w Piasecznie;
7 listopada - udział w Konwencie Burmistrzów;
- spotkanie z zarządem Klubu
Sportowego Piaseczno;
8 listopada - spotkanie
z dziećmi z przedszkola
„Smyk”, podczas którego wykonywano kotyliony z okazji
Dnia Niepodległości;
9 listopada - udział w promocji akcji Szlachetna Paczka na
rynku w Piasecznie;
- udział w obchodach Dnia
Seniora w Złotokłosie;
11 listopada - udział w uroczystościach z okazji Dnia Niepodległości;
12 listopada - spotkanie
z mieszkańcami w sprawie
budowy ul. Mleczarskiej;

13 listopada - wizyta w Klubie
Seniora w Jastrzębiu;
14 listopada - udział w konferencji „Turystyka weekendowa” zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Zlewni Rzeki
Jeziorki oraz gminę Piaseczno;
- udział w konferencji pt.
„Dzieci matematycznie uzdol
nione w przedszkolu i szkole”;
15 listopada - spotkanie
z przedstawicielami Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie;
- udział w otwarciu Klubu
Kultury w Grochowej;
16 listopada - spotkanie
z mieszkańcami ul. Sarmackiej;
- wręczanie nagród podczas
Biegu Niepodległości w Parku
Miejskim;
- udział w uroczystościach
związanych z otwarciem nowego boiska na Stadionie
Miejskim.
19 listopada - udział w Sejmiku Sportowym.
Burmistrz na bieżąco organizował posiedzenia Kierownictwa Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, na których omawiane były bieżące
sprawy gminy, współpracował z organami 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.

Dystrybucja worków na odpady
segregowane
W drugiej połowie grudnia 2013 roku rozpocznie się dystrybucja worków do
gromadzenia odpadów segregowanych
Bezpłatny pakiet worków na
2014 rok otrzymają właściciele
nieruchomości, którzy w złożonej do gminy deklaracji
określili selektywny sposób
zbiórki odpadów.
Ilość worków w pakietach
została określona na podstawie
uchwały Nr 1168/XXXIX/2013
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 października 2013r.
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania porządku
i czystości na terenie Miasta
i Gminy Piaseczno.
Wielkość pakietów dla
mieszkańców domów jednoro-

dzinnych uzależniona została
od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość - dla
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ilości:
a) na odpady „suche”– wg
liczby osób zgłoszonych w deklaracji:
• 1 osoba – 1 szt. na miesiąc,
• 2–3 osoby – 2 szt. na miesiąc,
• 4 osoby – 3 szt. na miesiąc,
• 5 osób – 4 szt. na miesiąc,
• 6 osób i więcej – 5 szt. na
miesiąc;
b) na szkło – wg liczby osób
zgłoszonych w deklaracji:
• 1-3 osoby – 1 szt. na miesiąc,
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• 4 osoby i więcej – 2 szt. na
miesiąc,
c) na bioodpady i odpady zielone w ilości ustalonej w porozumieniu z właścicielami nieruchomości w okresie kwiecień
– listopad maksymalnie do 32
sztuk na rok.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych wielkość pakietów zależy od wielkości zadeklarowanego pojemnika i dotyczy tylko pojemników 0,12 m3 lub 0,24 m3.
Worki będą dostarczone
do Państwa nieruchomości
przez sołtysów lub inne osoby,

z którymi zostały podpisane
stosowne umowy. Odbiór
przysługującego pakietu worków należy pokwitować wpisując na liście datę oraz imię
i nazwisko osoby przyjmującej worki.
Mieszkańców, którzy nie
otrzymają worków w sposób
opisany powyżej, prosimy
o zgłoszenie się do Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno,
Wydział Gospodarki Odpadami, ul. Wojska Polskiego 54,
po 15 stycznia 2014.
*

Zarząd spółki PCU Piaseczno rozbudowuje na terenie Piaseczna sieć cieplną z wykorzystaniem środków unijnych.
Wybudowana zostanie sieć cieplna o długości 1700 m.b.
do osiedla mieszkaniowego ARCHE. Z tej nitki sieci cieplnej
zasilana ma być również nowa szkoła przy ulicy Jana Pawła
II (inwestycja planowana na lata 2014-2016), budynek dworca
kolejowego oraz budynek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Spółka doprowadzi ciepło do budynku Prestige przy ul. Tukanów oraz zamieszkałych budynków na osiedlu Słowicza
przy ul. Pelikanów i Strusiej. Długość tej sieci cieplnej wyniesie około 1000 m.b. Kolejnym etapem inwestycji będzie
budowa 600 m.b. sieci cieplnej do budynku SABA przy
ul. Nadarzyńskiej.
Zadania te zostaną zrealizowane przez PCU z wykorzystaniem środków unijnych, a konkretnie z projektu JESSICA, realizowanego jako projekt miejski współﬁnansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.
Łączny koszt planowanych inwestycji ma wynieść około
6,2 mln złotych, przy wkładzie własnym spółki na poziomie
25%. W ramach tych środków spółka zamierza również wyposażyć ostatni kocioł kotłowni w ekonomizer, tj. urządzenie
odzyskujące ciepło ze spalin. Te urządzenia powodują, że
osiągana sprawność kotłowni na wytwarzaniu ciepła wynosi
około 103%.
Łączna moc przyłączanych nowych odbiorców będzie
na poziomie 6MW. Przy czym należy wspomnieć, iż w rejonie
oddziaływania sieci cieplnej spółka gotowa jest przyłączyć
każdego chętnego nowego odbiorcę ciepła.

OGŁOSZENIE

Wynajem lokali użytkowych

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalów użytkowych
w Piasecznie:
• o powierzchni 25,0 m2, przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie,
z przeznaczeniem na działalność usługową lub handlową na
okres 3 lat. Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi 22,00 zł + VAT 23%.
Oferty należy składać do 2 stycznia 2014 r. do godz. 11.45.
• o powierzchni 18,66 m2, usytuowanego na parterze w budynku przy ul. Kościuszki 15 w Piasecznie, z przeznaczeniem
na działalność usługową lub handlową na okres 3 lat. Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi 30,00 zł + VAT 23%. Oferty należy składać do 2 stycznia 2014 r. do godz. 13.45.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w
pokoju nr 90 lub pod nr tel. 22 701 76 79. Pełna treść ogłoszeń
o przetargu znajduje się w dziale ogłoszeń na stronie
www.bip.piaseczno.eu.

Zbiórka artykułów
dla zwierząt
W siedzibie Centrum Kultury stoi otwarty wiklinowy kosz,
do którego można przynieść dary rzeczowe dla zwierząt. Zbierana sucha karma oraz puszki dla psów i kotów, witaminy
i inne środki wzmacniające dla zwierząt, preparaty przeciwpchelne, smycze, obroże, kagańce, posłania dla zwierząt, kontenerki do transportu, zarówno nowe, jak i te, z których wyrosły już nasze zwierzaki, itp.
Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o Fundacji
„Przytul Psa”, zapraszamy na stronę www.przytulpsa.pl.
Koordynatorem akcji jest Katarzyna Resiak, kontakt: katarzyna.resiak@kulturalni.pl, tel. 22 756 76 00, wewn. 17.
*
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Warsztaty streetartowe

Niesamowita przygoda ze sztuką ulicy
Street art to nie wandalizm – takie przesłanie towarzyszyło uczestnikom
pierwszych warsztatów streetartowych w Piasecznie

Pani Joanna miała okazję odbyć dwutygodniową praktykę
zawodową w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno. Na zdjęciu
z panią wiceburmistrz Honoratą Kalicińską
W celu aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych Warsztat Terapii Zajęciowej zaangażował się
w realizację projektu systemowego POKL „Wsparcie osób
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III”, realizowanego przez PFRON w partnerstwie z PSOUU, współﬁnansowanego przez Unię
Europejską w ramach EFS. Prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasecznie Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej zostało wyróżnione
i zaproszone do udziału w tym projekcie jako partner.
W projekcie bierze udział dziesięcioro uczestników
WTZ oraz ich rodzice i opiekunowie. Dla osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie przewidziano
różne formy wsparcia, takie jak: wyjazd motywacyjno-szkoleniowy, warsztaty kompetencji społeczno-zawodowych, indywidualna diagnoza kompetencji społecznych
i predyspozycji zawodowych, pośrednictwo pracy, indywidualne zajęcia praktyczne, indywidualny staż rehabilitacyjny, a także możliwość podjęcia zatrudnienia. Uczestnicy są zadowoleni i bardzo podekscytowani udziałem
w projekcie, oczekując z niecierpliwością na zaplanowane
praktyki i staże. Widocznie wzrosła ich samoocena i motywacja do działania. Takie efekty warte są ogromu wysiłku, z jakim wiąże się realizacja projektu w kwestiach
organizacyjnych i merytorycznych.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że jedna z beneﬁcjentek projektu, pani Joanna, miała okazję odbyć dwutygodniową praktykę zawodową w tak prestiżowym miejscu jak
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno. Było to możliwe dzięki wsparciu pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych Michała
Sawickiego i przychylności zastępcy burmistrza Honoraty Kalicińskiej. Jako że pani Joanna jest osobą z niepełnosprawnością
ruchową, został jej przydzielony oddzielny pokój na parterze.
Zajmowała się pracami biurowymi, takimi jak wpisywanie listów do pocztowej książki nadawczej, stemplowanie kopert
i zwrotek. Do jej obowiązków należało także zaniesienie
ostemplowanych zwrotek do kancelarii Urzędu i posegregowanie ich na półkach poszczególnych wydziałów. Warto podkreślić, że praca wykonywana przez Joannę stanowiła dużą
pomoc dla pracowników Urzędu i przynosiła im wymierne
korzyści. Sama pani Joanna jest bardzo zadowolona z odbytych
praktyk. Miała okazję zapoznać się ze specyﬁką pracy w Urzędzie, wykazać się samodzielnością oraz nabyć nowe umiejętności, przez co nabrała większej pewności siebie i swoich możliwości. Nawiązała również nowe znajomości.
W ramach projektu WTZ podjął także współpracę z innymi pracodawcami – Centrum Kultury w Piasecznie, sklepem Leroy Merlin, restauracją Pizza Hut, restauracją Corner
oraz szkółką krzewów ozdobnych Grąbczewscy. Otwartość
tych pracodawców może być przykładem, że osoby niepełnosprawne mogą z powodzeniem realizować się w roli
pracowników.
Sabina Wiśniewska
pedagog specjalny, doradca zawodowy

Świeczowisko z Parasolem
W piątek 20 grudnia podczas Świeczowiska odbędzie się promocja nowiutkiej płyty zespołu Parasol Poetica. Dochód ze
sprzedaży tej płyty zasili konto Fundacji Pomóż Dorosnąć.
Płyta powstała z okazji 10 lat istnienia Fundacji Pomóż Dorosnąć. „Jest darem na rzecz dzieci, o których chcemy pamiętać i
pomagać im uczyć się dobrego życia” – napisali wykonawcy.
Na płycie znalazły się znane piosenki w zupełnie nowych aranżacjach. Płyta do nabycia w Centrum Kultury, ul. Kościuszki 49. *

Kilkunastoosobowa grupa amatorów pod dowództwem instruktorów Rob Roya oraz Kasi Kalmus
próbowała swoich sił w sztuce
ulicy. Nikt z uczestników nie miał
wcześniej do czynienia ze sprejem, taśmą, farbami.
W ciągu zaledwie czterech
spotkań grupie udało się stworzyć postacie – rzeźby ludzkiej
wielkości ze zwykłej taśmy
przylepnej, dwa i pół luda
z medycznych opasek gipsowych, który obecnie stoi przed
Urzędem Miasta, oraz rysunek
przestrzenny na chodniku. Dla
samych uczestników oraz instruktorów była to niesamowita przygoda ze sztuką ulicy.
Uczestnicy bardzo się zżyli,
złapali bakcyla i na wiosnę planują kolejne działania streetartowe (murale, rzeźby papierowe).
Organizatorami akcji były
stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Młodych, Fundacja
Eco Choice oraz Urząd Miasta
i Gminy Piaseczno, który dofi-

Wiosną ponownie pojawią się na ulicach naszego miasta rysunki oraz instalacje
streetartowe
Foto Sylwia Marczak
nansował projekt w ramach
konkursów dla organizacji pozarządowych.
Inicjatorką oraz koordynatorem projektu była Agnieszka Ja-

rzębska. Jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił w street arcie,
wziąć udział w kolejnych projektach, to prosimy o kontakt na:
agnieszka.jarzebska@gmail.com.

Zapraszamy do oglądania
prac uczestników warsztatów
umieszczonych w przestrzeni
publicznej miasta.
*

Medalowy UKS Return Piaseczno
Dwa medale dla UKS Return Piaseczno na Drużynowych Mistrzostwach Polski Uczniowskich Klubów
Sportowych w tenisie stołowym
Odbywające się 7 i 8 grudnia
w Radomiu zawody gościły
osiem najlepszych drużyn z całego kraju. Dzięki wygranym
wcześniej wojewódzkim i międzywojewódzkim eliminacjom
w turnieju ﬁnałowym wystąpiły
dwie drużyny żaków UKS Return Piaseczno.
Turniej rozpoczął się od
grupowej rywalizacji każdy
z każdym. Pierwsza drużyna
UKS Return Piaseczno (Bartłomiej Szołkowski, Jakub Brzezik)
zwyciężyła przeciwników z Gierłatowic i Bestwinki po 3:0,
z pierwszej pozycji awansując do
półﬁnału. Półﬁnału, w którym

zmierzyli się ze swoimi klubowymi kolegami. UKS II Return
Piaseczno (Wojciech Gabler, Ernest Ciechomski) w grupie okazał
się lepszy od drużyn z Łęstowni
i Jaroszowca (oba mecze 3:0). Jednak w rywalizacji o pierwsze
miejsce w grupie uległ 1:3 Politechnice Rzeszowskiej.
Piaseczyński pojedynek na
swoją korzyść wygrała „pierwsza” drużyna, w efekcie czego
w ﬁnale mieli okazję spotkać się
ze wspomnianą już drużyną
z Rzeszowa. Tym razem też rzeszowianie okazali się lepsi i wygrali ﬁnał 3:1. O brązowy medal
zażartą walkę wygrali zawod-

Od lewej: srebrni medaliści - Bartłomiej Szołkowski, Kuba
Brzezik, trener Michał Sawicki, brązowi medaliści - Wojciech Gabler, Ernest Ciechomski
Foto arch. UKS RETURN
nicy UKS Return Piaseczno
i dwa medale Mistrzostw Polski
stały się faktem. Warto podkreślić,
że UKS Return Piaseczno jest jedynym klubem, którego podopieczni zdobyli dwa medale

w jednej kategorii wiekowej.
Można zatem z optymizmem patrzeć na pracę wykonywaną
przez zawodników i trenerów
i oczekiwać kolejnych sukcesów.
*

Turniej karate
W sobotę 7 grudnia w Zespole Szkół
w Gołkowie odbył się Turniej
Gwiazdkowy w Karate Tradycyjnym
o Puchar Burmistrza Piaseczna
W turnieju wzięło udział ponad
180 zawodników z Piaseczna
i okolic. Najliczniejszą grupę stanowili karatecy trenujący w Akademii Karate Tradycyjnego Piaseczno pod okiem Sensei Michała
Ordowskiego 3 Dan. Oni też wywalczyli najwięcej trofeów. Siedmiokrotnie zwyciężyli, czterokrotnie stawali na drugim
stopniu podium, a trzynastokrotnie uplasowali się na trzeciej po-

zycji. Potwierdzili tym samym
swoją silną pozycję w województwie mazowieckim.
Wkrótce pojawi się pełna lista zwycięzców na stronie
www.karatetradycyjne.com.pl.
Głównym Sędzią Zawodów
był Jarosław Mejer z Torunia, jeden z najwybitniejszych światowych autorytetów w karate.
Turniej był jednocześnie jubileuszem 15-letniej praktyki

Burmistrz wręczył nagrody najlepszym zawodnikom turnieju
trenerskiej Sensei Michała Ordowskiego na terenie Piaseczna.
Burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis wręczał nagrody najlepszym zawodnikom. – Dziękujemy za wsparcie gminie Pia-

seczno oraz rodzicom naszych
wychowanków – podkreślał po
zakończeniu turnieju Sensei Michał Ordowski.
Serdecznie gratulujemy
zwycięzcom!
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Kraina Rzeki Jeziorki

Region z potencjałem. Potrzebny lider
Blisko 70 uczestników, liderów z branży turystycznej i promocyjnej, zgromadziła odbywająca się 14 listopada
w Piasecznie konferencja pt. „Perspektywy rozwoju turystyki weekendowej na południe od Warszawy”
Na konferencję, zorganizowaną
przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki oraz
Biuro Promocji i Informacji w Piasecznie, przybyli wójtowie, burmistrzowie, radni, liderzy organizacji, społecznicy, pracownicy
samorządowi na co dzień zajmujący się promocją gmin i powiatów, a także przedsiębiorcy
z branży turystycznej. Wszystkich wymienionych łączą przede
wszystkim działania w zakresie
promocji i turystyki regionu. Celem spotkania była nie tylko prezentacja działalności Stowarzy-

szenia, ale także zainspirowanie
do podjęcia dialogu i dyskusji na
temat współpracy, koordynacji
i działań zmierzających do rozwoju turystyki weekendowej na
obszarze na południe od stolicy.
Rowery, kajaki i nie tylko
Po uroczystym otwarciu Arkadiusz Strzyżewski (członek zarządu Stowarzyszenia z ramienia
gminy Piaseczno) zaprezentował
działania realizowane w ramach
projektu Kraina Jeziorki. Raj dla
Rowerzystów. Spotkanie było też
doskonałą okazją do prezentacji

inicjatyw rowerowych, które
mają miejsce na obszarze Krainy.
Zaprezentowali je: Agnieszka Jarzębska - inicjatorka piaseczyńskiej akcji „Chodź na rower” oraz
Sławomir Jóźwiak ze Stowarzyszenia WGRiKS z Grójca, gdzie rowerowe inicjatywy organizowane są z powodzeniem od
blisko 6 lat. Jacek Andrzejak
przedstawił działania, jakie mają
miejsce nad Jeziorką. Była okazja
posłuchać nie tylko o kajakach,
które wróciły nad Jeziorkę po kilkudziesięciu latach, ale też o ekospływach, jak i też innych działa-

W konferencji wzięło udział dwunastu prelegentów oraz przedstawiciele instytucji, ﬁrm
oraz organizacji zaangażowanych w promocję turystyki w naszym regionie
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

niach promujących walory urokliwej Jeziorki. Jacek Borowiecki
z ﬁrmy Aktywne Chwile przedstawił swoją działalność związaną także z Jeziorką. W drugiej
części spotkania zaprezentowano cztery główne atrakcje
turystyczne Krainy Jeziorki, tj.
Termy Mszczonów, zamek
w Czersku, park zdrojowy z tężnią solankową oraz Piaseczyńsko-Grójecką Kolejkę Wąskotorową.
Nowatorskie podejście do
turystyki
Zaprezentowano także nowatorskie narzędzia służące promocji miast i regionów, tj. geocaching, które skutecznie na
obszarze powiatu piaseczyńskiego próbuje popularyzować
Jan Raczyński ze stowarzyszenia
Geocaching Polska. Warecki Questing omówił Michał Doliński
z PTTK w Piasecznie. Dobrą praktykę na współpracę sektora publicznego, prywatnego biznesu
i organizacji zaprezentowali goście z Węgrowa, opowiadając
o Krainie Mistrza Twardowskiego.
Uśpiony potencjał
Spotkanie zakończyła owocna dyskusja, w której szczególną
uwagę poświęcono konieczności
opracowania spójnej, kompleksowej informacji turystycznej oraz
działaniom związanym z oznako-

Jan Raczyński ze Stowarzyszenia Geocaching Polska przedstawił alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
waniem obiektów turystycznych
regionu. Wśród uczestników konferencji przeprowadzono ankietę,
której wyniki dostępne są na stronie www.krainajeziorki.pl. Wynika z niej, że jest w regionie potencjał, który – jeszcze dziś
uśpiony – należy zacząć umiejętnie pieścić, by promować region.
Powinien przewodzić temu lider,
który podejmie wieloletnie działania na rzecz rozwoju i promocji
regionu w dziedzinie turystycznej

i nie tylko będzie ściśle współpracował ze wszystkimi zainteresowanymi, ale też postara się wykorzystać doświadczenie i wiedzę
ekspertów z branży.
Warto nadmienić, że wnioski z konferencji mają posłużyć
wójtom i burmistrzom tworzącym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki do
podjęcia decyzji o realizowanych działaniach w roku 2014 i
latach następnych.
*

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

Sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU nr 102 z 2010 r., poz. 651 ze zm.) oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (DzU nr 207, poz. 2108 ze
zm.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki o nr
2/166 o powierzchni 7305 m² i nr 3/66 o powierzchni 1486 m² –
łączna powierzchnia 8800 m², położone w Piasecznie
w obr. 4 przy ul. Puławskiej / róg Energetycznej, uregulowane
w księgach wieczystych o numerach WA5M/00293568/1 oraz
WA5M/00250708/2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 8 610 000,00 zł
brutto. Wysokość wadium : 430 500,00 zł
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie
skrzyżowania ulic Puławskiej i Energetycznej. Ulica Puławska
jest drogą krajową (nr 79), ulicą główną ruchu przyspieszonego.
W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, po przeciwnej stronie ulicy Energetycznej- wielkopowierzchniowe centrum handlowe Fashion
House Outlet Piaseczno, a po przeciwległej stronie ulicy Puławskiej centrum handlowe Decathlon.
W bezpośrednim sąsiedztwie powstaje budynek Urzędu
Skarbowego w Piasecznie (aktualnie jest w trakcie budowy).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta Piaseczno przedmiotowa
nieruchomość gruntowa znajduje się w obszarze urbanistycznym przeznaczonym pod usługi nieuciążliwe i oznaczona jest
symbolem 2U. W dniu 20 lutego 2013r. Rada Miejska w Piasecznie
podjęła uchwałę nr 869/XXXI/2013 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia m.p.z.p. dla przedmiotowej części miasta Piaseczna. Uchwała zmieni m.in. nieprzekraczalną linię zabudowy
dla działek gminnych nr 2/166 oraz 3/66 obr. 4 m. Piaseczno.
Procedura planistyczna nie została jeszcze zakończona.
W obszarze urbanistycznym 2U plan:
- ustala jako podstawowe przeznaczenie terenu usługi nie-

Fashion House

uciążliwe wolnostojące, których oddziaływania na środowisko
nie może ograniczać użytkowania terenów sąsiednich;
- ustala wysokość zabudowy – 12 m;
- nakazuje utrzymanie pow. biologicznie czynnej min.20%;
- ustala wskaźnik intensywności zabudowy – maks. 1,0;
- ustala minimalną pow. działki budowlanej 800 m²;
- ustala nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z rysunkiem
planu (20,0 m. od linii rozgraniczającej ulicy Puławskiej);
- określa zagospodarowanie terenu i standardy kształtowania
nowej zabudowy, zgodnie z §17 tekstu planu;
- ustala dostępność komunikacyjną z ulic dojazdowych KD-D
oraz z ulic wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW, jak
również poprzez zapewnienie służebności dojazdu.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pozytywnie
zaopiniowała obsługę komunikacyjna działek o nr 2/166
i 3/66 od strony drogi krajowej nr 79 w Piasecznie.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 3 marca 2014 r.
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 25 lutego 2014 r. (włącznie) do godz. 18.00 – w zamkniętych kopertach.
Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub ﬁrmę oraz siedzibę,
2. datę sporządzenia oferty,
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. dowód wpłacenia wadium.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto gminy Piaseczno nr 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094
do dnia 25.02.2014.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę nabycia
nieruchomości należy wpłacić najpóźniej w dniu podpisania
umowy notarialnej sprzedaży. Wadium zwraca się niezwłocznie
po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż
przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg, wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z ważnych powodów.
Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz.
8.00-16.00, tel. 22 701 75 23.
I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz
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Infrastruktura oświatowa

Rozbudowujemy szkoły
Gmina Piaseczno w ciągu kilku najbliższych lat przeznaczy ponad 30 mln zł
na rozbudowę szkół
Józefosław
Po konsultacjach projektantów, Rady Rodziców i dyrekcji szkoły z burmistrzem wypracowano ostateczną koncepcję rozbudowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Józefosławiu. - Właśnie rozstrzygnęliśmy przetarg, który wyłonił
głównego wykonawcę. Została
nim firma Przemysłówka PBP
Holding Sp. z o.o. z Olsztyna.
Sądzę, że podpisanie umowy
powinno odbyć się jeszcze
w tym roku a prace budowlane
powinny ruszyć już w styczniu
- mówi I zastępca burmistrza
Daniel Putkiewicz. Józefosław
i Julianów rozwijają się tak dynamicznie, że konieczna jest
rozbudowa wybudowanej
przed kilkoma laty szkoły.
- Chcemy, aby dzieci miały zapewnione odpowiednie warunki do nauki i zajęć sportowych - dodaje.
Powiększenie szkoły
Obecnie powierzchnia zabudowy istniejącej szkoły wynosi ok. 4 tys. mkw. Planowane
przedsięwzięcie zakłada wybudowanie nowego skrzydła z salami dydaktycznymi i halą sportową o łącznej powierzchni 2,7
tys. mkw. Jest to zatem powiększenie istniejącego budynku
o ok. 67 %.
Hala i sale gimnastyczne
Projektowany budynek
sali gimnastycznej mieści w
sobie obok hali głównej jeszcze
trzy mniejsze sale gimnastyczne o pow. ok. 80 mkw.
każda. Jedna z nich będzie dostosowana do ćwiczeń dla
osób niepełnosprawnych. Pozostałe dwie sale będą przeznaczone do ćwiczeń fitness oraz
ćwiczeń korekcyjno-kompen-

sacyjnych. Obok małych sal
przewiduje się usytuowanie zaplecza socjalnego i sanitariatów.
Hala główna
W hali głównej zaprojektowano boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Obok
boisk usytuowane będą trybuny, które łącznie będą mogły
pomieścić 140 osób. W budynku
zostanie zamontowana również elektroniczna tablica wyników oraz system nagłośnieniowy. Na głównym boisku
przewidziano ustawienie koszy
do koszykówki z możliwością
regulacji wysokości oraz zaprojektowano specjalne otwory do
montażu słupków do siatkówki
i tenisa ziemnego. Główne wejście do hali dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Elewacja nowej hali zostanie
wykonana tynkiem silikatowym o podwyższonej odporności na zabrudzenia oraz zabezpieczona zostanie przed
graffiti do wysokości dwóch
metrów.
Nowe sale dla gimnazjum
Nowy budynek będzie połączony ze starą częścią szkoły
łącznikiem. W nowej części
szkoły na piętrach nad małymi
salami gimnastycznymi zaprojektowano sanitariaty oraz 10
sal dydaktycznych z przeznaczeniem m.in. na pracownie:
biologiczną i informatyczną.
Nową cześć szkoły wyposażono
w instalację wentylacji mechanicznej oraz niektóre pomieszczenia w klimatyzację.
Zagospodarowanie terenu
Na zewnątrz zaprojektowano trzydzieści pięć miejsc
postojowych dla samochodów
osobowych, w tym 3 miejsca

Po rozbudowie powierzchnia budynku szkoły w Józefosławiu powiększy się o 67%
dla osób niepełnosprawnych.
W części sportowej powstanie
dodatkowo bieżnia lekkoatletyczna z trzema torami oraz
bieżnia do skoku w dal. W części
przeznaczonej dla szkoły podstawowej usytuowany zostanie
plac zabaw dla dzieci. Na całym
terenie szkoły wymienione
i uzupełnione zostanie istniejące oświetlenie terenu. W obszarze już istniejących boisk zostaną ustawione nowe słupy
oświetleniowe zapewniające
eksploatację obiektów również
po zmierzchu. Projekt przewiduje również uzupełnienie brakujących piłkochwytów.
Finansowanie
Prace budowlane przeprowadzone będą w latach 2014 2015. Całkowity kosz rozbudowy szkoły wyniesie blisko
15,4 mln zł.

W Józefosławiu powstanie m.in. hala sportowa, nowe sale dydaktyczne oraz zagospodarowany zostanie teren wokół szkoły

Złotokłos
Rozbudowa szkoły w Złotokłosie ruszyła w czerwcu 2012 r.
Prace budowlane objęły przebudowę istniejącego budynku stołówki, oraz częściową zmianę zagospodarowania terenu.
W starym budynku zdemontowano dach, a następnie
ustawiono betonowe słupy, na
których oparte zostało nowe
piętro budynku. Nadbudowana
część jest zatem trochę większa
niż istniejący budynek. Pomiędzy nowym piętrem a starym
budynkiem szkoły wykonano
przejście oddzielone szklanymi
drzwiami. W nowo budowanej
części powstały trzy sale lekcyjne oraz trzy osobne toalety:
dla dziewcząt, chłopców i nauczycieli. Obok toalet znajdzie się
również miejsce na szatnie i pomieszczenia gospodarcze. Powiększona cześć szkoły zyskała osobne
wejście, które przeznaczono jedynie dla uczniów klas 0-3.
Drobne modyﬁkacje rozkładu pomieszczeń wykonano
również w starej części budynku. Wejście do zaplecza kuchennego ulokowano od strony
wschodniej. Z budynku usunięto śmietnik , który został ulokowany jako obiekt wolnostojący około 10 metrów od szkoły.
Główny ciąg pieszy, wyposażony w nowe oświetlenie, stanowiący główne dojście do nowej
części szkoły powstał pomiędzy
dwoma boiskami mieszczącymi
się po zachodniej stronie budynku. Przy wejściu wybudowano pochylnię zapewniająca
swobodny dostęp do budynku
osobom niepełnosprawnym.
Wokół szkoły, w powstałym
z nadbudowy piętra podcieniu,
przewidziano chodnik, który zapewni dogodne poruszanie się
przy budynku. Od południa wykonane zostaną miejsca parkingowe dla samochodów osobo-

wych, w tym dwa z nich dla osób
niepełnosprawnych.
Obecnie główne prace budowlane zostały już wykonane.
Trwają drobne prace wykończeniowe a cała inwestycja gotowa
będzie na początku przyszłego
roku. Całkowity koszt to ponad
1,72 mln zł.

i
docelowo przeznaczona będzie
na potrzeby gimnazjum. W trzecim etapie do powstałego zespołu
szkół dobudowany zostanie budynek sali gimnastycznej.
W środę 11 grudnia 2013 r.
podpisana została umowa na
przeprowadzenie prac budowlanych z Przedsiębiorstwem Bu-

Wizualizacja rozbudowywanego kompleksu szkolnego
Zalesie Górne
Rozbudowa i modernizacja
szkoły w Zalesiu Górnym została
podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap przewiduje wybudowanie nowego skrzydła szkolnego
przystosowanego do potrzeb
szkoły podstawowej. Drugi etap
zakłada remont i modernizacje
istniejącej części budynku, która

downictwa Ogólnego KARTEL
SA. z Jędrzejowa - głównym wykonawcą tej inwestycji. Prace budowlane powinny rozpocząć się
już na początku przyszłego roku.
Nowe skrzydło szkolne
Do starej części szkoły zostanie dostawiony trzykondygnacyjny budynek łącznika,
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który zapewni wygodną komunikację na wszystkich poziomach szkoły. Tutaj pomiędzy
istniejącym budynkiem i nową
częścią zostanie ulokowane
główne wejście do nowego
kompleksu szkolnego obok którego umieszczone zostanie pomieszczenie ochrony.
Nowe skrzydło to ponad 5
tys. mkw., czyli o ponad 1 tys.
więcej niż liczy obecna bryła
gmachu szkoły. Na parterze,
w części południowej nowego
skrzydła, przeznaczonej dla
dzieci najmłodszych znalazły się
dwie sale lekcyjne dla zerówki,
szatnia, dwie toalety oraz pokój
socjalny i łazienka dla nauczycieli. W części środkowej i północnej – przewidzianej dla klas
I–III - ulokowano 9 sal lekcyjnych z miejscem na kącik zabaw, pracownię komputerową,
gabinet pielęgniarki i trenerów
oraz dwie klatki schodowe.
Na pierwszym piętrze ulokowano dwa pomieszczenia rozdzielone ruchomą ścianką działową przeznaczone na świetlicę,
dziewięć sal lekcyjnych dla klas
IV–VI oraz toalety.
Na poddaszu przewidziano
pomieszczenia biblioteki, czytelni i centrum multimedialnego
oraz pracowni dydaktycznych.
Pod całym budynkiem zaprojektowano piwnice, w których znalazło się miejsce na
szatnie, pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

inwestycje

Zaawansowanie zadań
inwestycyjnych

Cały zespół szkół po rozbudowie będzie przystosowany do
obsługi 744 uczniów, z czego ponad pięciuset przyjmie nowe
skrzydło szkoły podstawowej.
Remont
Prace remontowe w starej
części szkoły rozpoczną się po
ukończeniu budowy nowego
skrzydła, do którego przeniesiona
zostanie szkoła podstawowa.
Remont przewiduje zachowanie obecnego układu pomieszczeń z uwzględnieniem drobnych przesunięć istniejących
ścian działowych oraz całkowitą
modernizację pomieszczeń kuchennych. Zmiany konstrukcyjne polegają główniena wyburzeniu ścianek zamykających
szatnie oraz na częściowym poszerzeniu istniejącego holu, gdzie
przewidziano miejsce na potrzeby niewielkiej sali gimnastycznej i salki teatralnej. Zaprojektowano także wydzielenie
pożarowe jednej z klatek schodowych poprzez wstawienie drzwi
i ścianek ppoż. Klatka będzie wyposażona w klapę oddymiającą
i wyjście na zewnątrz budynku.
Na styku korytarza z częścią szatniową przewidziano windę zapewniającą wygodne przemieszczanie się między piętrami
osobom niepełnosprawnym.
Budowa sali gimnastycznej
Ostatni etap inwestycji
przewiduje wybudowanie no-
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Przedstawiamy, na jakim etapie są poszczególne zadania
inwestycyjne realizowane obecnie przez gminę Piaseczno.

Główne wejście do nowego Zespołu Szkół w Zalesiu Górnym
woczesnej sali gimnastycznej
wraz z zewnętrznymi boiskami
wielofunkcyjnymi i zagospodarowaniem terenu. W sali gimnastycznej jednocześnie będą
mogły odbywać się zajęcia dla
dwóch klas dzięki zamontowaniu specjalnej kurtyny rozdzielającej powierzchnię hali. Budynek hali sportowej będzie
przystosowany wyłącznie na
potrzeby szkoły podstawowej
a główne wejście na salę gimnastyczną będzie możliwe z korytarza na parterze nowego skrzydła budynku szkoły.
Zagospodarowanie terenu
Na terenie sąsiadującym z
projektowaną halą sportową
przewidziano wybudowanie bo-

iska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową przystosowanego do gry w piłkę
nożną, siatkówkę, koszykówkę
oraz piłkę ręczną. Wokół hali i boiska zostaną wytyczone nowe
ciągi piesze z kostki betonowej.
Znajdzie się również miejsce na
nowoczesny plac zabaw ze
sztuczną nawierzchnią amortyzującą upadki. Nowy zespół szkół
zyska również nowe oświetlenie
terenu, monitoring oraz nowe
ogrodzenie. Cały teren szkoły będzie obsadzony specjalnie dobraną roślinnością, wśród której
zostaną ustawione elementy
małej architektury. Prace zakończą się latem 2015 i będą kosztować ponad 16,6 mln zł.
*

Budowa dróg:
• ul. Pastelowa – zakończono prace; trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie;
• ul. XXI wieku – budowa zakończona; trwa projektowanie
kanału deszczowego do rowu R1, na zlecenie PWiK;
• ul. Julianowska – budowa chodników i ścieżek rowerowych
– podzielono dokumentacje na etapy; wszczęto postępowanie administracyjne dla Etapu 5 – od ul. Okulickiego do ul.
Przesmyckiego; dokumentacja dla Etapów 1,2,4 jest uzupełniana o korektę map podziałowych;
• al. Wilanowska – trwa korygowanie i uzupełnianie dokumentacji celem uzupełnienia wniosku o wydanie nowego
pozwolenia na budowę;
• ul. Bociania – odcinek od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dł. 120 m – w dniu 22.11.2013 przekazano
plac budowy; trwają prace budowlane;
• ul. Mleczarska – na odc. od ul. Okulickiego do ul. Raszyńskiej
dł. 1090 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140 m; została
wydana decyzja na budowę; po ostatecznych uzgodnieniach
z mieszkańcami zostanie skorygowany projekt stałej organizacji ruchu i ogłoszoby będzie przetarg;
• mosty nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewicza wraz z przebudową fragmentów
ulic; w dniu 08.11.2013 zostało wydane pozwolenie na budowę; gmina uruchamia procedurę przetargową.
Budownictwo kubaturowe
• budynki mieszkalne w Bąkówce przy ul. Lipowej – w trakcie realizacji – wykonany stan surowy oraz więźba dachowa, ukończono wykonywanie ścianek działowych, rozpoczęto montaż okien i pokrycia dachowego;
• budynek mieszkalny przy ul. Jerozolimskiej 1 – prace zakończone, trwa procedura odbioru robót;
• Szkoła Podstawowa Nr 1 – trwa procedura odbioru robót
przez PSP oraz Sanepid; niebawem obiekt zostanie zgłoszony do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
• Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie – rozbudowa budynku nad istniejącą stołówką z zapleczem kuchennym; inwestycja zakończona, trwają prace związane z usuwaniem
usterek poodbiorowych; rozpoczęta procedura uzyskania
pozwolenia na użytkowanie;
• Gimnazjum Nr 1 – inwestycja remontu elewacji oraz wymiany stolarki zakończona;
• Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym – w dniu 11.12.2013
podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych; wartość inwestycji – ponad 16 mln zł;
• Zespół Szkół w Józefosławiu – ﬁnalizacja procedury przetargowej na budowę;
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalesiu Dolnym – opracowywana jest koncepcja i projekt rozbudowy szkoły wraz z budową sali gimnastycznej;
• centrum edukacyjno-multimedialne – opracowywana jest
koncepcja i materiały do przetargu „zaprojektuj i wybuduj”;
• świetlica w Runowie – w związku ze znacznymi przekroczeniami kosztów do decyzji Rady Miejskiej została przedstawiona kwestia zwiększenia ﬁnansowania inwestycji.
Remonty kubaturowe
• Budynek OSP Chojnów – w trakcie realizacji - termomodernizacji elewacji , zagospodarowaniu terenu oraz
remont pomieszczeń Strażnicy.
Remonty drogowe
• ul. Okrężna w Piasecznie – prace zakończono;
• ul. Piękna w Zalesiu Górnym – prace zakończono.

Wizualizacja połączonych budynków nowej szkoły z istniejącą szkołą, która przejdzie kompleksową modernizację.

Para buch, koła w ruch
Burmistrz Zdzisław Lis podpisał umowę o wartości 16,6 mln zł na remont i rozbudowę szkoły im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym
– Zaczyna się ciężka praca
wielu ludzi, która kończy długi
okres przygotowania inwestycji. Teraz już tylko para buch,
koła w ruch – nawiązał burmistrz do instalacji artystycznej z utworu Juliana Tuwima,
wykonanej przez uczniów
miejscowej szkoły na ścianie w
sali, w której podpisywana
była umowa.

– W tym tygodniu rozpoczną się już prace przygotowawcze – instalacja parku
maszynowego, ogrodzenia,
zaplecza socjalnego, a w przyszłym regularne prace budowlane - precyzował Paweł
Karpiński Dyrektor Naczelny
spółki Kartel SA, reprezentujący wykonawcę inwestycji.
Ze strony inwestora umowę

podpisał wiceprezes zarządu
spółki Tomasz Sękiewicz.
Burmistrz Zdzisław Lis życzył zarówno nauczycielom,
rodzicom, jak i dzieciom, by
realizacja tej inwestycji przebiegła sprawnie a obiekt został oddany do użytku jak
najszybciej. Bezpośrednio po
oficjalnej części uroczystości,
na której oprócz władz szkoły

i nauczycieli obecni byli również radni, przewodniczący
rady miejskiej Piotr Obłoza
oraz przewodniczący Rady
Rodziców Piotr Borowicz, dokonano przekazania wykonawcy terenu inwestycyjnego. Uroczystość poprzedziły
występy artystyczne tegorocznych laureatów Zalesiańskiego Festiwalu „Sztukatorzy”.*

Podpisanie umowy w dniu 12 grudnia 2013 r.
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Kuleszówka

UiA.ZP.6721.71.2013.APA
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
DzU z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) 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 zmianami, zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miejską w Piasecznie:
1. uchwały Nr 1190/XL/2013 z dnia 20.11.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kuleszówka I;
2. uchwały Nr 1191/XL/2013 z dnia 20.11.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kuleszówka II.

Kuleszówka I

OGŁOSZENIE

Gazeta Piaseczyńska
18 grudnia 2013, nr 10 (196)

Bogatki

UiA.ZP.6721.70.2013.APA
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami ) oraz art. 39 ust.
1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami,
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie
uchwały Nr 1192/XL/2013 z dnia 20.11.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się
w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, pok. Wydz. Urbanistyki i Architektury na półpiętrze .
Plan miejscowy obejmie w niezbędnym zakresie problematykę wynikającą z art. 15 ust.2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym 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 tradycyjną na adres urzędu, ustnie
do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres e-mail: attia@piaseczno.eu
Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,
z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organi-

OGŁOSZENIE

zacyjnej, 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

Grochowa

UiA.ZP.6721.69.2013.APA
Kuleszówka II
Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w Wydziale
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
Wydziału Urbanistyki i Architektury na półpiętrze.
Plan miejscowy obejmie w niezbędnym zakresie problematykę wynikającą z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 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 Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mail: attia@piaseczno.eu.
Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,
z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) 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 zmianami), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały Nr
1193/XL/2013 z dnia 20.11.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grochowa.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się
w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, pok. Wydz. Urbanistyki i Architektury na półpiętrze.
Plan miejscowy obejmie w niezbędnym zakresie problematykę wynikającą z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym 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, 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, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: attia@piaseczno.eu.
Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,
z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organiza-

cyjnej, 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

Złotokłos

OGŁOSZENIE

UiA.ZP.6721.72.2013.MKR
Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym DzU 2012
poz. 647 z późn. zm., art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 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.)
oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 722/XXVI/2012
z dnia 24.10.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Złotokłos, dla części działki nr ew. 156/1 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części
wsi Złotokłos w dniach od 7.01.2014 r. do 7.02.2014 r. w pokoju
nr 31, I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w
godz. od 9.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno w dniu 17 stycznia 2014 r. w godz.
10.00 do 11.30
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
składać uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać:
• na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
przy ul. Kościuszki 5
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mail: kabala@piaseczno.eu
Równocześnie informuję, iż na podstawie art. 48
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu in-

formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i zgodnie z uzgodnieniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak: WOOŚ-I.410.675.2012.ARM z dnia 12.12.2012
r. oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, znak: ZNS/711/30/z/13
z dnia 26.03.2013 r., odstąpiono od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do
projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Złotokłos.

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

Gazeta Piaseczyńska
18 grudnia 2013, nr 10 (196)
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VII Kongres Mediów w Hurghadzie

O co chodzi z tym Egiptem?
Z jednej strony nęcące kolorowe foldery, z drugiej stereotypowe opinie powracających z wczasów rodaków,
a ostatnio niejasne przekazy medialne o sytuacji politycznej i bezpieczeństwie w tym kraju
Odwrót turystyki
Jak jest naprawdę? Czy warto
tam jechać odpocząć lub ponurkować? Może pozwiedzać, poznać kulturę i historię? A może
odpuścić sobie ten kierunek, bo
nie warto narażać się na stres nieobliczalnych czarterów, na hałaśliwe towarzystwo rodaków lub
turystów zza naszej wschodniej
granicy, a na koniec nabawić się
rozstroju żołądka, czyli paść oﬁarą
słynnej „zemsty faraona”? Piramidy przecież można zobaczyć
na Discovery lub w Internecie.
– Zapewne wiele osób przed wyjazdem zadawało sobie to pytanie. Mimo to rokrocznie 600 tys.
turystów z Polski gnało za słońcem do Egiptu, który zachęcał niskimi cenami i ofertą all inclusive.
To już jednak prehistoria, w 2013
roku kraj, który do tej pory był liderem zagranicznych podróży
Polaków, odwiedziło raptem 250
tys. naszych rodaków.

Co się zatem zmieniło?
Od 2011 roku Egipt przeżył
dwie gwałtowne rewolucje
o podłożu materialnym i charakterze społeczno-politycznym.
Choć nie były one skierowane
przeciwko cudzoziemcom, to
rządy większości krajów świata
zachodniego cofnęły rekomendacje wyjazdu swoich obywateli
w ten region świata, a biura podróży zawiesiły swoją ofertę. Polski MSZ pod koniec listopada złagodził rekomendację z odradzania podróży na ostrzeżenie
przed podróżą do dużych miast.
Do Egiptu coraz liczniej powracają turyści z Niemiec czy Anglii,
a Rosjanie nic wręcz sobie nie robią z wewnętrznych problemów
tego kraju – w 2013 roku przyjechało ich pod piramidy ponad 2
miliony. Obecnie większość polskich biur podróży ma w swojej
ofercie egipskie kurorty, niektórzy nie przestawali tam latać na-

Minister Turystyki Egiptu Hisham Zazou przekonywał polskich dziennikarzy, że turyści w jego kraju mogą czuć się
bezpiecznie
Foto Łukasz Wyleziński

wet w okresie największych zawirowań.
Dziennikarze sprawdzają
Na przełomie listopada
i grudnia 100 dziennikarzy z całego kraju, reprezentujących redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne, odwiedziło na zaproszenie
Ministerstwa Turystyki Egiptu,
Hurghadę – największy kurort
nad Morzem Czerwonym. Tam
Stowarzyszenie Polskich Mediów
zorganizowało wyjazdowy, VII
Kongres Mediów, którego głównym tematem była aktualna sytuacja w Egipcie. W kongresie
wzięła udział także redakcja „Gazety Piaseczyńskiej”. Wcześniej
podobna wizyta zorganizowana
została dla mediów niemieckich.
Dziennikarze na własne oczy
mogli się przekonać, jak obecnie
wygląda oferta turystyczna oraz
bezpieczeństwo. Gospodarze zorganizowali wizję lokalną w ośmiu
czołowych hotelach resortu,
a także zorganizowali wycieczkę
do Luksoru, aby pokazać, jak sytuacja wygląda na prowincji oraz
w miejscach największej spuścizny historycznej Egiptu. Grupa
dziennikarzy udała się też do centrum Kairu oraz pod piramidy
w Gizie.
Spotkanie z ministrem
Na miejscu w Hurghadzie
zorganizowana została konferencja prasowa, w której uczestniczyło wielu wysokich urzędników, z Ministrem Turystyki
Egiptu na czele. – Turystyka to
główna gałąź egipskiej gospodarki, przed rewolucją przynosiła
ponad 12 mld dolarów rocznego

Czy turyści z Polski powrócą do egipskich kurortów? Na razie ruch turystyczny zmalał o 70 proc.
Foto Łukasz Wyleziński
dochodu, a więc trzy razy więcej
niż eksploatacja Kanału Sueskiego
– tłumaczył minister Hisham
Zazou. Ilość turystów spadła
w ostatnich latach z 12 mln do 4
mln. To dla Egiptu prawdziwy
dramat, zważywszy, że jedno
łóżko hotelowe generuje tam 10
miejsc pracy. W ostatnim czasie
straciła ją co druga osoba zatrudniona w turystyce. – Polacy są dla
nas ogromnie ważni, zrobimy
wszystko, abyście zechcieli tutaj
znowu przyjeżdżać, nasze wewnętrzne problemy nigdy nie
były skierowane przeciwko turystom – przekonywał minister.
Mimo że rewolucja nigdy nie dotarła do kurortów, to one najbardziej odczuły jej skutki. – Najgorzej było w sierpniu, kiedy

mieliśmy 5 proc. obłożenie hoteli,
teraz na szczęście jest coraz lepiej
– przyznawał prezydent Hurghady Ahmed Alla.
„Welcome home”
Kryzys w turystyce dał Egipcjanom do myślenia. Jeszcze bardziej poprawiła się obsługa turysty. Wszyscy, od menadżera do
kelnera, starają się, by pobyt był
jak najbardziej komfortowy. „Welcome home” – to nie tylko baner
w recepcji, ale też zwrot, który na
każdym kroku słyszy się tu od obsługi. Choć ludzie pracują tu
ciężko po kilkanaście godzin, to
trudno dostrzec na ich twarzach
wyraz zmęczenia czy pogardy.
Wręcz przeciwnie, żartują, zagadują, także po polsku, i nieko-

niecznie liczą na bakszysz, bo
przepustką do wszystkiego jest
opaska „all inclusive”. Nad bezpieczeństwem czuwa specjalna formacja policji turystycznej, dyskretna, dla turysty praktycznie
niedostrzegalna. Dostrzegalne są
za to punkty kontrolne przy
wjeździe do kurortu. Egipcjanin,
który nie jest pracownikiem hotelu lub nie ma udokumentowanego celu podróży, nie wjedzie na
teren turystycznej Hurghady.
A „zemsta faraona”? Wystarczy
nie zapychać talerzy piramidą
niepasujących do siebie potraw,
wystrzegać się lodu w napojach,
pić tylko butelkowaną wodę,
ewentualnie można coś dla zdrowotności - i powinno być OK.
Łukasz Wyleziński

Kocham Piaseczno

Łapmy Stare Piaseczno
Masz zdjęcia przedstawiające miejsca, ludzi lub piaseczyńskie
wydarzenia i chcesz, aby ujrzały światło dzienne?
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 nazwana Łapmy Stare Piaseczno. Polega ona na pozyskaniu
starych fotografii oraz upowszechnieniu ich na różnego rodzaju nośnikach, takich jak album 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 Piasecznie i dajcie nam je do zeskanowania. Zrobimy to od ręki.

Każda osoba, która przekaże
swoją fotograﬁę, która zostanie
wykorzystana w projekcie,
otrzyma folder lub album powstały z zebranych od mieszkańców zdjęć.

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

Logo dla skate parku
Trwa konkurs
z atrakcyjnymi
nagrodami na
stworzenie logo
nowo powstałego
w Piasecznie
skate parku
Do uczestnictwa zapraszamy zarówno profesjonalistów, jak i amatorów grafiki
komputerowej. Regulamin
konkursu dostępny jest na
stronie www.piaseczno.eu
w dziale „Aktualności”. Prace
można wysyłać do końca roku
na adres poczty elektronicznej
konkurs@piasecz-no.eu lub
pocztą tradycyjną na adres
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500
Piaseczno.

Oceny prac dokona powołana przez gminę Piaseczno komisja konkursowa.
Zwycięzca otrzyma nagrodę
w postaci profesjonalnego
laptopa Dell Precision M4700
(z serwisem sprzętu w następnym dniu roboczym tam,
gdzie jesteś), ufundowanego
przez firmę NTI Polska Nowoczesne Technologie Informa-

tyczne – partnera firmy Dell
na Polskę. Wartość nagrody
to blisko 10 tysięcy złotych.
Dodatkowo autor wybranej
pracy otrzyma kupon o wartości 500 zł na zakupy w sklepie Decathlon oraz kupon
o wartości 350 zł od sklepu
StreetSupply.pl na zakup markowych trampek.
*
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ogłoszenia

Dotacje dla organizacji
pozarządowych
Informacje na temat możliwości zdobycia doﬁnansowania przez organizacje pozarządowe zostały przedstawione na organizowanej przez gminę Piaseczno i Punkt
Informacji Europejskiej Europe Direct – Piaseczno konferencji: „Dotacje źródłem wsparcia dla organizacji pozarządowych”.
Wykłady z elementami szkolenia poprowadził Artur Gluziński, specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, a także osoby, które
chcą taką organizację założyć, dowiedziały się o możliwościach pozyskania dotacji w nowej pespektywie ﬁnansowej
Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Dotacje będzie można
uzyskać m.in. na projekty nastawione na pomoc w aktywnym
poszukiwaniu pracy, obejmujące działania na rzecz podnoszenia kwaliﬁkacji zawodowych osób młodych i pomoc
w zdobyciu doświadczenia zawodowego przez osoby wchodzące na rynek pracy. Możliwe będzie także doﬁnansowanie
na programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, także te ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową oraz na
rozwój form aktywnej integracji i pracy socjalnej.
Podczas konferencji przedstawiono możliwości skorzystania z Programu Obywatele dla Demokracji ﬁnansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusz EOG).
W Polsce za wdrażanie Programu odpowiada Fundacja Batorego. Dotacje przyznawane będą na projekty dotyczące
pięciu obszarów tematycznych:
• partycypacja publiczna,
• kontrola obywatelska,
• zwalczanie dyskryminacji,
• przeciwdziałanie wykluczeniu,
• dzieci i młodzież.
W najbliższym czasie planowane są dwa nabory: pierwszy
w terminie 1 marca – 15 kwietnia 2014 oraz drugi w terminie 1
września – 15 października 2015. Wysokość dotacji to od 50 do
250 tys. zł na projekty realizowane samodzielnie i od 50 do
350 tys zł na projekty realizowane w partnerstwie.
Na konferencji omówiono Program Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich, który jest przeznaczony wyłącznie dla organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych. Program
wdrażany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Obejmuje on działania dotyczące czterech priorytetów: 1)
Kreatywność i aktywność obywateli, 2) Współpraca instytucji
publicznych z obywatelami, 3) Integracja i solidarność społeczna, 4) Pomoc programowa i organizacyjna. Celem programu jest m.in. zwiększenie roli inicjatyw nieformalnych,
rozwój wolontariatu, rozwijanie potencjału organizacji pozarządowych. Wszelkie informacje o programie można znaleźć na stronie: www.pozytek.gov.pl.
Konferencję zakończyła dyskusja. Prowadzący odpowiadał na pytania przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczące m.in. zasad realizacji zadania publicznego, rozliczenia otrzymanej dotacji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej
„Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct”
w latach 2013-2017

10 razy dla ratowania życia
W 2014 roku w Piasecznie zaplanowano przeprowadzenie
10 akcji zbiórki krwi. Tradycyjnie będzie ona zbierana na
parkingu przy krzyżu koło kościoła św. Anny w Piasecznie.
Akcje odbędą się w następujących dniach: 29.01, 26.03,
28.05, 30.07, 24.09 i 19.11 w godz. 9.00–13.00, oraz przy hipermarkecie Auchan w dniach: 20.02, 16.05, 21.08 i 17.10
w godz. 11.00–15.00. Wszystkich krwiodawców zachęcamy
do udziału i wsparcia zbiórek życiodajnego płynu. Zbiórki
krwi organizują: Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego
Krzyża, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Zjednoczone serca
w szlachetnej sprawie
W weekend 7-8 grudnia odbył się ﬁnał 13 edycji Szlachetnej Paczki,
akcji charytatywnej o zasięgu ogólnokrajowym, która po raz pierwszy
wystartowała na terenie Piaseczna
Ideą akcji jest połączenie osób
o wielkim sercu z rodzinami
doświadczonymi przez los,
które potrzebują wsparcia. Do
projektu w Piasecznie wolontariusze włączyli 32 potrzebujących, wśród których znaleźli
się m.in. osoby starsze, samotne, dotknięte ciężkimi chorobami, rodziny wielodzietne,
samotni rodzice. Każda z tych
rodzin znalazła Darczyńcę osobę, która poruszona historią
rodziny podjęła trud przygotowania paczki. W większości nie
była to jedna osoba, ale grupy
znajomych, szkoły, pracownicy
przedsiębiorstw i urzędów. W
akcję przygotowania paczek na
terenie Piaseczna i okolic zaangażowało się aż 1382 osoby,
czyli średnio 43 osoby przygotowywały paczkę dla jednej rodziny. Wspaniali ludzie o wielkim sercu przywozili do magazynu Szlachetnej Paczki (który
zlokalizowany był w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie) pudła pełne żywności, środków czystości, ubrań, zimowego obuwia
i zabawek, spełniając w ten sposób potrzeby i marzenia wybranych rodzin. Wolontariusze odbierając paczki i dostarczając do
wskazanych rodzin byli świadkami wyjątkowych chwil, pełnych radości i łez szczęścia. Niepowtarzalny jest bowiem wi-

Burmistrz Zdzisław Lis przekazał w imieniu pracowników Urzędu Miasta 17 kartonów
z prezentami dla wspieranej rodziny.
Foto Urszula Leśniak
dok siedmiolatka, biegającego
wśród 15 pudeł darów w poszukaniu upragnionego prezentu,
czy uśmiech Pana Jerzego, który
marzył i otrzymał Trylogię Henryka Sienkiewicza. Nie da się zapomnieć też wdzięczności matki za pudła pełne żywności,
które zabezpieczą jej rodzinę na
dłuższy czas.
Średnia wartość paczek dla
jednej rodziny wyniosła 2761 zł,
jednakże świadomość, że ktoś

myśli o ludziach nierzadko załamanych i samotnych, jest bezcenna. Należą się wielkie podziękowania dla osób o otwartym
sercu, które wybrane rodziny potraktowali jak najlepszych przyjaciół i przygotowali dla nich prezenty, ułatwiające życie. Ponadto
niektórzy Darczyńcy zaproponowali wsparcie rodzin w kolejnych
miesiącach a także zadeklarowali
pomoc w znalezieniu pracy. To
piękny przejaw zaangażowania.

Dlatego my, Wolontariusze
w imieniu swoim i Rodzin uczestniczących w akcji bardzo wszystkim Darczyńcom, Współ-darczyńcom i osobom zaangażowanym w realizację tego projektu dziękujemy i mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda
się nam pomóc kolejnym mieszkańcom Piaseczna i okolic.
Wolontariusze
Szlachetnej Paczki

Konkurs „Moje miejsce w gminie Piaseczno”
Konkurs o tym, jak
dzieci widzą siebie
w naszej czystej
gminie
W ramach kampanii Czysta
Gmina Piaseczno, prowadzonej
przez Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ogłoszono dla dzieci klas
I–III szkół podstawowych konkurs
plastyczny pt. „Moje miejsce
w gminie Piaseczno”. Przed dziećmi zostało postawione niełatwe
zadanie – miały prezentować
przyrodę w naszej gminie, pokazując, jak żyć w zgodzie z naturą.
Konkurs był częścią prowadzonej kampanii społecznej Czysta Gmina Piaseczno, której
głównym zadaniem było poinformowanie mieszkańców o nowych zasadach gospodarki odpadami oraz promowanie postaw proekologicznych. Celem
konkursu było zaangażowanie w
te aktywności najmłodszych
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mieszkańców. Konkurs spotkał
się z dużym zainteresowaniem.
Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i opiekunów wpłynęło 78
prac z większości gminnych
szkół. Z otrzymanych prac wybrano 3 najlepsze, wyróżniono
14 innych, a dwie prace otrzymały wyróżnienie specjalne.
Dla wygranych i wyróżnionych autorów prac przewidziano
atrakcyjne nagrody. W dniu 27 listopada nagrody i dyplomy małym artystom wręczył Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno pan
Zdzisław Lis. Pogratulował on dzieciom tak wysokiego poziomu prac
i zachęcił do dalszego życia w zgodzie z naturą oraz dbania o naszą
wspaniałą, piaseczyńską przyrodę.
Dodatkową nagrodą jest wystawa
prac, która została zorganizowana
w holu Urzędu Miasta i Gminy
przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.
Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców do odwiedzenia wystawy, która dostępna będzie do Świąt Bożego Narodzenia.

Adres redakcji:
05-500 Piaseczno,
ul. Kościuszki 5, pok. 96
tel. 22 70 17 650
e-mail redakcji:
gazeta@piaseczno.eu

Praca zbiorowa dzieci ze świetlicy w Szkole Podstawowej
w Jazgarzewie
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
I miejsce – Justyna Seroczyńska, ZSP w Jazgarzewie; II
miejsce – Aleksandra Goździkowska, SP Nr 1 w Piasecznie;
III miejsce – Patrycja Ramusiewicz, SP Nr 5 w Piasecznie.
Wyróżnienia – Julian Kwaśniewski ze SP w Złotokłosie, Małgorzata Rabsztyn ze SP Nr 1 w Piasecznie, Natalia Jaciubek, Kuba
Magnuszewski oraz Julia Czepiel
ze SP Nr 5 w Piasecznie, Julia
Świercz oraz Agata Dudek z ZSP w

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

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

Jagarzewie, Kacper Bojańczyk ze
SP Nr 2 w Piasecznie, Cyprian Rybak, Lena Jankowska oraz Anna
Konopka z ZSP w Chylicach,
Magda Paprocka z ZSP w Józefosławiu, Hania Walentynowicz
ze SP w Głoskowie oraz Natalia
Stodulska z NSP im. F. Magellana
w Piasecznie.
Wyróżnienia specjalne – Roksana
Rzeźnicka ze SP Nr 5 w Piasecznie
oraz praca zbiorowa ze świetlicy
ZSP w Jazgarzewie.

e-mail urzędowy:
urzad@piaseczno.eu
Druk:
Agora SA
Skład:
Galia Reklama Poligrafia

Za treść listów
i ogłoszeń redakcja
nie odpowiada.
Redakcja zastrzega
sobie prawo do
skracania
niezamówionych
materiałów.
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Wystawa Kotów Rasowych

Grudzień z koszykówką

W weekend 11 i 12 stycznia w GOSiR Piaseczno odbędzie się Wystawa Kotów
Rasowych organizowana przez Międzynarodowy Klub Kotów Brytyjskich
Krótkowłosych
Do współpracy przy organizacji
wystawy zaproszony został Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, który objął patronat nad
tym wydarzeniem. W wystawie
wezmą też udział dostawcy renomowanych karm i akcesoriów
dla zwierząt, fundacje dbające o
zwierzęta bezdomne, hotel dla
zwierząt „Remik” i lecznica weterynaryjna Piotra Nakoniecznego i Tomasza Stawikowskiego.
W trakcie wystawy każdy
zwiedzający będzie miał możliwość porozmawiania z hodowcami wielu cudownych ras,
obejrzenia specjalnych konkursów dla kociąt, kotów dorosłych
i rzadko konkurujących ze sobą
kotów kastrowanych. Dodatkową atrakcją będzie multimedialna prezentacja o rasie Koty
Afrodyty, w trakcie której zostanie przedstawiona tragiczna
momentami historia tej jednej
z najstarszych ras i walka lokalnych miłośników kotów o uznanie oraz objęcie ochroną osobników żyjących na wolności.
Zostaną też omówione standardy wyglądu opracowane
przez WCF. Przedstawicieli Kotów Afrodyty będzie można zobaczyć na żywo, a za zgodą
właścicieli nawet zrobić im pamiątkowe zdjęcia. Poza tym nasycić się będzie można widokami pięknych kotów perskich
i egzotycznych – coraz rzadziej
hodowanych i prezentowanych
na kocich wystawach.
Na zakończenie wystawy
odbędzie się konkurs dla naj-

Zeszłoroczna I edycja wystawy przyciągnęła mnóstwo miłośników kotów, dlatego w tym
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
roku odbędzie się ona w hali GOSIR w Piasecznie.
piękniejszych kotów „Best in
Show”. W ciągu całego dnia zaproszeni sędziowie oceniać
będą wszystkie obecne zwierzęta, a na ﬁnał konkursu „Best
in Show” oceny zostaną dodatkowo zweryﬁkowane. Najpiękniejszy ze wszystkich kotów
uzyska tytuł „Best of Best”. Jest
to bardzo widowiskowe wydarzenie, często okraszone krótkimi informacjami na temat
prezentowanych ras. – W trakcie tego konkursu zapraszamy
zwiedzających do wspierania i
nagradzania gromkimi brawami naszych piękności –
mówi Alicja Biadasz, koordyna-

tor wystawy. – Dodatkowo odbędzie się konkurs na kota publiczności, który otrzyma nagrodę Burmistrza Piaseczna –
dodaje Pani Alicja. Nie zabraknie też konkursów wiedzy i kącika zabaw dla dzieci.
Wystawa Kotów będzie
czynna w godzinach od 10.00
do około 18.00 w hali sportowej
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sikorskiego 20
w Piasecznie.
Cena biletów wstępu jest
symboliczna i wynosi: za
ulgowy – 3 zł, za normalny –
6 zł. Dla posiadaczy piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny bilet

kosztuje 1 zł za każdego członka
rodziny.
W trakcie wystawy będzie
prowadzona zbiórka dla zwierząt bezdomnych. – O ile mają
Państwo zbędne kołdry, koce,
poduszki chętnie przyjmiemy
i przekażemy. Mile widziane są
również wszelkiego rodzaju
karmy dla kotów, żwirki lub
inne drobiazgi, które mogą się
w takim miejscu przydać – apeluje organizatorka wystawy.
Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Międzynarodowego
Klubu Kotów Brytyjskich
Krótkowłosych IBSC.

MUKS Piaseczno I zajął drugie miejsce w Ogólnopolskim
Turnieju Koszykówki Kadetów R. 1998 i młodsi, który odbył się w miniony weekend w hali sportowej Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W zawodach pod honorowym patronatem burmistrza
Zdzisława Lisa zwyciężyła drużyna GOSSM Katowice ze Śląska, złożona z najlepszych zawodników tego województwa.
II miejsce w turnieju ulegając przeciwnikowi dopiero
w ﬁnale zajęła drużyna gospodarzy MUKS Piaseczno I prowadzona przez trenera Krzysztofa Kłobuchowskiego.
Chłopcy zagrali bardzo dobre spotkanie, choć w rezultacie
musieli uznać wyższość przyjezdnych gości. Wynik spotkania ﬁnałowego 87:50 dla drużyny z Katowic.
Trzecie miejsce zajęła drużyna z Łomży , która w meczu
o III miejsce zmierzyła się z drugą piaseczyńską drużyną
MUKS Piaseczno II (r. 1999). Mecz był bardzo wyrównany,
jednak w ostatnich sekundach nasi zawodnicy ulegli gościom i ostatecznie zajęli wysokie 4 miejsce.
Zawodnicy otrzymali nagrody , puchary i medale oraz
niespodzianki od organizatorów. Trzydniowe zmagania koszykarzy, którzy przyjechali do Piaseczna były niezwykle
zacięte, a zawodnicy walczyli o każdy zdobyty kosz. Dzięki
całym rodzinom zgromadzonym na hali zawody odbywały
się w niezapomnianej, rodzinnej atmosferze. Organizacja
turnieju także stała na najwyższym poziomie, o czym
świadczy zadowolenie gości z pobytu oraz wyrażona chęć
przyjazdu do Piaseczna po raz kolejny .

Czworonogi czekają na
opiekuna
Zwierzaki czekają w Przytulisku Prima-Vet
w Konstancinie, tel. 22 754 09 75,
www.facebook.com/PrimaVetAdopcje

Praca dla każdego
Celem strategicznym Unii Europejskiej jest pełne zatrudnienie. Każdy obywatel ma prawo do pracy i powinien mieć możliwość jej znalezienia
W perspektywie ﬁnansowej na
lata 2014–2020 Regionalne Programy Operacyjne uwzględniają
kwestie związane z zatrudnieniem. Jednym z ich celów tematycznych jest wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, w tym zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom
poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo. Realizacji tego
założenia ma służyć podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz
zatrudnienia oraz wspierania
mobilności pracowników. Projekty w tym zakresie będą mogły
realizować wszystkie podmioty,
oprócz osób ﬁzycznych. Grupą
docelową będą osoby pozostające
bez pracy powyżej 24 roku życia,
a także ludzie młodzi w wieku 1525 lat, którzy nie uczestniczą w
kształceniu, szkoleniu i pozostają
bez zatrudnienia. W ramach tego

zadania będzie można realizować projekty polegające na organizacji warsztatów i szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania
kompetencji kluczowych. Poza
tym możliwe będzie podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwaliﬁkacji zawodowych
osób młodych, ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku
pracy, a także na rzecz wspierania mobilności zawodowej.
Kolejnym celem Regionalnych Programów Operacyjnych
jest zapewnienie równouprawnienia płci oraz godzenie życia
zawodowego i prywatnego.
W ramach tego celu będą mogły
być realizowane projekty wspierające usługi opieki nad dziećmi
do 3 roku życia, seniorami i osobami niepełnosprawnymi oraz
poprawiające dostęp do usług

opiekuńczych. Wśród założeń
jest wdrożenie elastycznych
form zatrudnienia (work sharing, telepraca, elastyczne godziny pracy, wypożyczanie pracowników) i wspieranie aktywizacji osób powracających na
rynek pracy po urlopach macierzyńskich czy wychowawczych
oraz po okresie opieki nad osobami zależnymi.
Jeśli myślimy o założeniu
własnej działalności gospodarczej, celem, który jest skierowany dla nas jest cel dotyczący
samozatrudnienia, przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy. W nowej
perspektywie dostępne będą
preferencyjne pożyczki dla osób
planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Planowane
są także bezzwrotne dotacje na
założenie ﬁrmy dla osób w naj-

trudniejszej sytuacji na rynku
pracy. Poza ﬁnansowymi formami wsparcia realizowane będzie również wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Założeniem Regionalnych
Programów Operacyjnych jest
wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić poprzez aktywną integrację,
w tym zwiększenie zatrudnienia. W ramach tego celu będzie
można realizować programy na
rzecz integracji osób i rodzin
wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
a także na rzecz osób niepełnosprawnych. Zakłada się rozwój
różnych form aktywnej integracji i pracy socjalnej.
*

Artykuł w ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Piaseczno. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct” w latach 2013-2017.

Agawa została znaleziona rok
temu w okolicach ulicy Agawy
w Chyliczkach i nadal czeka na
dom. Jest miłą spokojną suczką.
Źle znosi pobyt w przytulisku
bez „własnego” opiekuna.

Serek to ok. roczny piesek
znaleziony 11 grudnia w Bobrowcu przy ul. Gościnnej.
Niestety nie miał obroży ani
chipa. Psiak jest zadbany, wesoły i bardzo tęskni za swoimi
opiekunami.

Masha i Red to ok. 3-miesięczne
owczarkowate szczeniaki. Są
bardzo grzeczne, uwielbiają zabawy z dziećmi, potraﬁą już
chodzić na smyczy. Prawdopodobnie będą psiakami średniej
wielkości.

Misiek to bardzo energiczny,
wesoły pies o pięknej sylwetce.
Dobrze dogaduje się z innymi
psami, z pewnością sprawdzi
się w psich sportach. Będzie
się świetnie czuć w domu
z ogrodem.

Piaseczyńska

KULTURA

Afromental na ﬁnał

12 stycznia 2014 czeka nas kolejny, 22. już Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z udziałem bardzo lubianego zespołu Afromental

Afromental zagra o godz. 20.00 tuż po „Światełku do nieba” na parkingu przy Urzędzie Miasta
Pobijmy rekord
W drugą niedzielę stycznia
200 wolontariuszy będzie zbierać środki na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w dziecięcej medycynie
ratunkowej oraz na godną
opiekę medyczną dla seniorów.
Kolejnych 50 wolontariuszy będzie pracowało przy obsłudze
wydarzenia. Oznakowane osoby z puszkami WOŚP będą chodzić po ulicach miasta, w pobliżu kościołów i na terenie
centrów handlowych. Poprzednim razem w Piasecznie uzbierano ponad 148 tys. zł; liczymy
oczywiście, że kwota tym razem jeszcze bardziej „spuchnie”.
Baron, Tomson
i Łozo rozgrzeją publikę
Magnesem przyciągającym
na piaseczyński ﬁnał WOŚP będzie zespół Afromental, którego
muzycy udzielali się ostatnio
w jury „The Voice of Poland” oraz
„Must Be the Music”. Na koncert
ﬁnałowy w Piasecznie zapraszamy na parking przy Urzędzie
Miasta. Pierwszy występ rozpocznie się o 19.00 – DJ-ski set zaprezentuje Martin Rosa, współorganizator festiwalu „Housepital”.
O godz. 20.00 tradycyjnie rozbły-

śnie „Światełko do nieba”, czyli odbędzie się pokaz sztucznych ogni
organizowany przez Biuro Promocji Gminy Piaseczno. Tuż po
„Światełku” sercami uczestników ﬁnału zawładnie siedmiu
nietuzinkowych i bardzo uzdolnionych mężczyzn z zespołu
Afromental, którzy rozgrzeją publiczność mieszanką rocka, soulu, R&B, hip-hopu oraz popu.
Afromental
zespół na topie
Muzyka Afromental to wypadkowa inspiracji wszystkich
członków zespołu. Już debiutancki album zatytułowany
„The Breakthru” (2007) został
bardzo dobrze przyjęty przez
słuchaczy i krytyków muzycznych. Otrzymał m.in. nominację do nagrody polskiego przemysłu fonograﬁcznego Fryderyk 2008 w kategorii „Album
Roku Hip-Hop/R&B”. Pierwszy
singiel z płyty – „I’ve Got What
You Need” został wybrany spośród ponad trzystu zgłoszeń do
ﬁnałowej szóstki koncertu Trendy podczas festiwalu Top Trendy 2007 w Sopocie. Kolejnymi
singlami z płyty były utwory:
„Thing We’ve Got” i „Happy
Day”.

„Playing with pop” (2009) –
drugi album studyjny zespołu –
oprócz nowych kompozycji zawiera także piosenki specjalnie
przygotowane do ﬁlmu „Kochaj
i tańcz” oraz serialu „39 i pół”,
w którego drugiej serii zespół
występował, grając samych siebie. Album ten zyskał status
złotej płyty i pozwolił grupie
wspiąć się na szczyt czołówki
polskich zespołów, czego efektem są liczne nagrody i wyróżnienia oraz stale rosnąca rzesza
wiernych fanów. Najbardziej
znane utwory z tej płyty to
„Pray 4 Love” i „Radio Song”.
W czerwcu 2009, podczas
festiwalu w Opolu, Afromental
otrzymał statuetkę Superjedynka w kategorii „Zespół Roku”,
przyznawaną w głosowaniu widzów Telewizji Polskiej. W tym
samym roku zespół uczestniczył
również w prestiżowej serii koncertów Hity na Czasie transmitowanych przez TVP, a także wystąpił podczas ﬁnału konkursu
Sopot Festival.
Rok 2010 stał pod znakiem
wielu sukcesów, wyróżnień i nagród. W lutym zespół otrzymał
dwie nominacje do Fryderyka
w kategoriach: „Album Roku
Hip-Hop/R&B” (za „Playing With

Pop”) oraz „Zespół Roku”. Grupa
otrzymała również nagrody
VIVA Comet oraz Eska Music
Award w kategorii „Zespół Roku
2010”! Kolejnym wyróżnieniem
było ogłoszenie zespołu „Talentem Roku 2010” przez Fundację
Środowisk Twórczych w Olsztynie. W sierpniu, podczas konkursu w ramach Orange Warsaw Festival 2010, zespół zdobył
główną nagrodę – „WOW! Music
Award”. W listopadzie otrzymał
prestiżową statuetkę MTV European Music Award 2010 w kategorii „Najlepszy Polski Artysta
2010” i znalazł się w TOP 5 nominowanych do tej samej nagrody
w kategorii „Najlepszy Europejski
Artysta 2010”!
Obecnie zespół pracuje nad
trzecią płytą, której zapowiedzią
jest singiel „Rock&Rollin’ Love”.
Skład
Afromental to: Łozo (Wojciech Łozowski – wokal), Tomson
(Tomasz Lach – wokal), Śniady
(Bartosz Śniadecki – instrumenty
klawiszowe), Baron (Aleksander
Milwiw-Baron – gitara), Lajan
(Wojciech Witczak – bas), Torres
(Tomasz Torres – perkusja), Dziamas (Grzegorz Dziamka – instrumenty perkusyjne).

Pomoc bezdomnym pod numerem 987
Zadzwonić może każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych
Odpowiednie służby zostaną
o tym natychmiast poinformowane. Dyżurni Wojewódzkiego
Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji
o tym, gdzie można przenocować, zjeść ciepły posiłek lub skorzystać z pomocy medycznej.
Podczas najbliższej zimy na
terenie województwa mazowieckiego bezdomni mają do dyspozycji 71 placówek (w tym 26 w War-

szawie) posiadających łącznie 3493
miejsca. Są to zarówno noclegownie i schroniska oferujące czasowy
pobyt i pełne wyżywienie, jak też
hostele zapewniające stałe lub czasowe zamieszkanie, wyżywienie
oraz kompleksową opiekę wspomagającą. Wyodrębniono oddzielne placówki dla kobiet, mężczyzn, matek z dziećmi i dorosłych.
Najbliższe placówki to: Dom Samotnej Matki Archidiecezji War-

szawskiej przy ul. Wschodniej
w Chyliczkach oraz Schronisko
Specjalistyczne dla Osób Bezdomnych Stowarzyszenia Monar przy
ul. Mazowieckiej 76 w Bobrowcu.
Na Mazowszu działa również
25 jadłodajni i punktów żywienia
(10 w stolicy), wydających dziennie ponad 5 tys. posiłków (ok. 2,3
tys. w Warszawie). W czasie nadchodzącej zimy będą także działały punkty pomocy medycznej

– w Łaźniewie w powiecie warszawskim zachodnim (al. Księży
Orionistów 1), w Radomiu (ul.
Główna 16) oraz w Warszawie (ul.
Wolska 172). W stolicy do dyspozycji bezdomnych jest także pralnia
(ul. Grochowska 259a). Pełna lista
obiektów, które przyjmują bezdomnych, znajduje się na stronie
internetowej www.mazowieckie.pl, w zakładce „Pomoc społeczna – pomoc dla bezdomnych”.

Wystawa
„Szopki polskie”

Różnorodne szopki będzie można zobaczyć podczas
wystawy w Muzeum Regionalnym w Piasecznie, która
czynna będzie do 5 stycznia.
Wystawa została przygotowana ze zbiorów Muzeum
Etnograﬁcznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu. Głównym jej celem jest prezentacja różnego
rodzaju szopek, tych stanowiących rekwizyt obrzędu kolędowania, jak i tych zwanych krakowskimi. Pokazane też
będą szopki rzeźbiarskie oraz obrazy nawiązujące do tematu wystawy współczesnych artystów ludowych.
Wystawę uzupełnią fotograﬁe archiwalne i ryciny, głównie ze zbiorów własnych MET (także z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem), jak i reprodukcje z publikacji.
Autorką scenariusza wystawy jest pani Hanna Łopatyńska – kustosz Muzeum Etnograﬁcznego w Toruniu.
Muzeum Regionalne
pl. Piłsudskiego 10, 05-500 Piaseczno
tel./faks: 22 737 23 99;
e-mail: muzeumpiaseczno@kulturalni.pl
Muzeum jest czynne od środy do piątku w godz. 9.00–17.00,
w soboty i niedziele w godz. 9.00–15.00.
*

Kick bokserzy nie zawiedli

Emila Szabłowska osiągnęła jeden z najlepszych wyników w historii polskiego pointfightingu
Zawodnicy z Piaseczna zdobyli 4 medale na Mistrzostwach
Świata Seniorów WAKO w tureckiej Antalyi.
Najjaśniejszym punktem zespołu X-Fight były jak zwykle
dziewczęta. Emilia Szabłowska zdobyła tytuł Wicemistrzyni
Świata w formule pointﬁghting. To największy sukces tej
zawodniczki i jeden z najlepszych wyników w historii polskiego pointﬁghtingu.
Brązowym medal w formule full-contact zdobyła Dorota
Godzina, która przez kontrowersyjną decyzję sędziów odpadła
z turnieju w półﬁnałowej walce z zawodniczką z Niemiec.
Trudne zadanie miał trener Piotr Siegoczyński, który wystartował w kategorii wiekowej weteranów i dotarł w dwóch
formułach do półﬁnałów zdobywając 2 brązowe medale. Niestety na tym etapie zawodów nie dało się już pogodzić obowiązków zawodnika i trenera kadry narodowej w związku
z czym pan Piotr podjął decyzję o wycofaniu się z turnieju.
O pechu może mówić Bartek Baczyński, który jednym
punktem w dogrywce przegrał swoją walkę o medal z bardzo
utytułowanym Richardem Veresem z Węgier. Dobrze zaprezentowali się także nasi dwaj pozostali pointﬁghterzy: Łukasz
Świderski i Daniel Grzyb. Nie udało im się zdobyć medalu, ale
zdobyte doświadczenie na pewno zaowocuje w przyszłości.

