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Dawid Kwiatkowski będzie gwiazdą
XXIII finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Piasecznie.
Koncert o godz. 18.30 na parkingu
przy Urzędzie Miasta, a o godz.
20.00 „Światełko do nieba”.

* str. 8

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 22 grudnia
2014 o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

www.piaseczno.eu

WOŚP 2015
Od nowego roku zmienia się sposób
dostarczania worków na odpady
suche i szkło, nielimitowany też bę-
dzie odbiór odpadów biodegra-
dowalnych. Nowe harmonogramy
dostarczone będą przez wyko-
nawcę oraz dostępne na www.pia-
seczno.eu                                    * str. 3

Odbiór odpadów w 2015 r.

Rozbłysła choinka

Noś odblaski
Różnica w widoczności osób z odblaskiem

i bez jest ogromna. Wspólnie zadbajmy 

o bezpieczeństwo nas samych i naszych

dzieci na drogach i skrzyżowaniach.

str. 6

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdania z sesji 
Rady Miejskiej                           str. 2
Ogłoszenie architektoniczne str. 6

Komisje problemowe

Rady Miejskiej

Podczas swojej drugiej sesji piaseczyń-

scy radni wybrali członków komisji

problemowych i doraźnych. str. 2

Radni Rady Miejskiej 
w Piasecznie
Zapraszamy do zapoznania się z nowym

składem Rady Miejskiej w Piasecznie ka-

dencji 2014 -2018.                                     str. 4,5

Nominacje w urzędzie

Burmistrz Zdzisław Lis przedstawił na spo-

tkaniu kierowników urzędu swoich naj-

bliższych współpracowników. str. 3

Pani Danuta Błaszczak, prze-
wodnicząca Miejskiej Komisji
Wyborczej w Piasecznie, wrę-
czyła Zdzisławowi Lisowi za-
świadczenie o wyborze burmi-
strza i pogratulowała zwy-
cięstwa. Tuż potem Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno zło-
żył uroczyste ślubowanie, po
którym nastąpiły gromkie
brawa. Gratulacje burmistrzo-
wi Zdzisławowi Lisowi złożył
najpierw przewodniczący Ra-
dy Miejskiej w Piasecznie  Piotr
Obłoza, następnie, w imie-
niu wszystkich pracowników
Urzędu, sekretarz gminy Arka-
diusz Czapski oraz skarbnik
gminy Agnieszka Kowalska. Do

składania gratulacji dołączyli
przedstawiciele powiatu piase-
czyńskiego. Dobrej współpracy
życzył wicestarosta piaseczyń-
ski Arkadiusz Strzyżewski,
członek zarządu powiatu Ksa-
wery Gut oraz przewodniczący
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Daniel Putkiewicz.

Zdzisław Lis w II turze wy-
borów 30 listopada otrzymał
9437 ważnych głosów, co dało
mu wynik 56,4% w stosunku
do 43,6% drugiego kandydata
– Józefa Zalewskiego. Frekwen-
cja podczas II tury wyborów
wyniosła w gminie Piaseczno
30,8%.                                                  

*

Szanowni Mieszkańcy,

Zdzisław Lis burmistrzem
Podczas drugiej sesji Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2014–2018 Zdzisław Lis złożył ślubo-
wanie, obejmując ponownie urząd burmistrza Piaseczna.

Wspólne odliczanie i odpalenie świątecznej in-
stalacji miało miejsce 6 grudnia podczas kierma-
szu świątecznego połączonego z mikołajkami na
rynku. Impreza otwierająca zimowy sezon ściąg-
nęła na plac Piłsudskiego tłumy dzieci i dorosłych.
Na  licznych straganach można się było zaopa-
trzyć m.in. w ręcznie wykonane ozdoby świą-
teczne oraz smakołyki. Dla najmłodszych przy-
gotowano animacje, warsztaty, występy ar-
tystyczne oraz możliwość zrobienia zdjęcia ze
Świętym Mikołajem.

Dziewięciometrowa choinka pojawia się na
rynku od 2011 roku i dzielnie zastępuje w sezonie
zimowym popularną fontannę. Świąteczno-zi-
mowe ozdoby pozostaną z nami do lutego.

Imprezę przygotowało Biuro Promocji i In-
formacji Gminy wspólnie z Centrum Kultury oraz
Chatką Spełnionych Marzeń.

Mieszkańcy zdecydowali o reelekcji Zdzisława Lisa 

Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA

Kocie piękności

W weekend 10 i 11 stycznia w Piasecznie od-

będzie się Międzynarodowa Wystawa Ko-

tów Rasowych. W trakcie wystawy każdy

będzie miał możliwość porozmawiania 

z hodowcami oraz obejrzenia specjalnych

konkursów dla kociąt, kotów dorosłych 

i rzadko konkurujących ze sobą kotów ka-

strowanych.      str. 8

dziękuję za zaufanie, jakim ob-
darzyliście mnie, powierzając
mi ponownie funkcję burmi-
strza gminy Piaseczno. Jestem
wdzięczny za każdy głos popie-
rający moją osobę. Jednocześnie
pragnę podkreślić, że dołożę
wszelkich starań, aby przekonać
do siebie tych, którzy na mnie
nie głosowali.

Szczere wyrazy uznania
składam swoim kontrkandyda-
tom, którzy w swoich kampa-
niach prowadzili uczciwą, me-
rytoryczną debatę.

Wielkie nadzieje pokładam
we współpracy z nową Radą
Miejską i chcę podkreślić, że pro-

blemy miasta i gminy Piaseczno
będę rozwiązywał ze wszyst-
kimi radnymi, niezależnie od
tego, jakie kluby reprezentują.

Optymizmem napawają
mnie również zmiany, jakie za-
szły w starostwie powiatowym.
Gratuluję wyboru nowemu Za-
rządowi. Wierzę, że współpraca
powiatu z gminami będzie się
odbywała na partnerskich zasa-
dach, z korzyścią dla lokalnej
społeczności.

Z wyrazami szacunku,

Zdzisław Lis

Burmistrz Miasta i Gminy

PiasecznoFoto Piotr Michalski
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Komisje problemowe:

Komisja Finansów 
i Inwestycji
Cieślak Krzysztof
Kłos Dorota
Łuczak Jacek
Maicki Artur
Marciniak Adam
Mierzwa Michał
Mościcki Jerzy
Obłoza Piotr
Rosłon Antoni 
– przewodniczący
Rudzińska-Mękal Barbara
Woźniak Magdalena

Komisja Polityki 
Gospodarczej
Kostyrka Anna
Krzyżewska Hanna
Marciniak Adam
Mościcki Jerzy
Mucha Zbigniew
Rosa Michał
Rosłon Antoni
Widz Robert – przewodniczący
Wierzchowski Józef
Woźniak Magdalena
Wypych Katarzyna

Komisja Ochrony Środowi-
ska i Ładu Przestrzennego
Cieślak Krzysztof
Czajkowska Agnieszka
Kamiński Łukasz – przewodniczący
Krzyszkowska-Sut Katarzyna
Krzyżewska Hanna
Mizerski Andrzej
Mościcki Jerzy

Obłoza Piotr
Rosłon Antoni
Rudzińska-Mękal Barbara
Widz Robert

Komisja Zdrowia i Opieki
Społecznej
Kłos Dorota – przewodnicząca
Kostyrka Anna
Krzyżewska Hanna
Rosa Michał
Wierzchowski Józef

Komisja Prawa, Handlu 
i Porządku Publicznego
Cieślak Krzysztof
Czajkowska Agnieszka
Kostyrka Anna
Marciniak Adam 
– przewodniczący
Mierzwa Michał
Mucha Zbigniew
Rudzińska-Mękal Barbara
Wypych Katarzyna

Komisja Promocji
Kamiński Łukasz
Krasuska Anna
Krzyszkowska-Sut Katarzyna
– przewodnicząca
Widz Robert
Woźniak Magdalena

Komisja Sportu
Kamiński Łukasz
Kłos Dorota
Krasuska Anna
Maicki Artur – przewodniczący
Mizerski Andrzej
Obłoza Piotr

Komisja Oświaty i Kultury
Czajkowska Agnieszka
Krasuska Anna
Krzyszkowska-Sut Katarzyna
Łuczak Jacek
Maicki Artur
Mierzwa Michał
Mizerski Andrzej
Mucha Zbigniew
Rosa Michał
Wierzchowski Józef
Wypych Katarzyna 
– przewodnicząca

Komisje doraźne:

Komisja Statutowa
Kamiński Łukasz
Kostyrka Anna 
– przewodnicząca
Marciniak Adam
Obłoza Piotr
Rosłon Antoni

Widz Robert
Wierzchowski Józef
Wypych Katarzyna

Komisja Inwentaryzacyjna
Cieślak Krzysztof 
– przewodniczący
Kostyrka Anna
Krasuska Anna
Krzyżewska Hanna
Mizerski Andrzej
Rosa Michał
Widz Robert

Komisja Rewizyjna
Maicki Artur
Marciniak Adam
Mierzwa Michał
Mościcki Jerzy 
– przewodniczący
Rosłon Antoni
Wierzchowski Józef

*

Podczas swojej drugiej sesji piaseczyńscy radni wybrali członków komisji problemo-
wych oraz Komisji Statutowej i Komisji Inwentaryzacyjnej.

Komisje Rady MiejskiejSprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 1  1 grudnia 2014 r.

Sesję rozpoczęła radna senior Hanna Krzyżewska, która
przywitała burmistrza oraz nowo wybranych radnych. Na-
stępnie Urzędnik Wyborczy w Piasecznie, Arkadiusz Czap-
ski, przedstawił przybyłych na sesję członków Miejskiej 
Komisji Wyborczej w Piasecznie. Wspólnie z jej prze-
wodniczącą, Danutą Błaszczak, rozdali nowym radnym za-
świadczenia o wyborze na funkcję radnego. Burmistrz po-
dziękował Miejskiej Komisji Wyborczej za profesjonalizm
oraz ciężką pracę i wręczył jej członkom kwiaty oraz kosze
pełne lokalnych przysmaków. Zaraz potem radni złożyli
ślubowanie.

Po wyborze Komisji Skrutacyjnej, w skład której weszli:
Anna Kostyrka, Adam Marciniak oraz Robert Widz, przy-
stąpiono do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Piasecznie. Radna Magdalena Woźniak zgłosiła kandy-
daturę Piotra Obłozy, który w głosowaniu tajnym otrzymał
21 głosów poparcia (przy dwóch wstrzymujących się). Po
odczytaniu projektu uchwały radni przegłosowali wybór
Piotra Obłozy na przewodniczącego Rady. Zaraz potem
sesję przerwano.

Obrady, wznowione 5 grudnia, rozpoczęto od wyboru wi-
ceprzewodniczących Rady. Na te funkcje wybrani zostali Mag-
dalena Woźniak oraz Michał Rosa. Ostatnim punktem porządku
obrad był wybór członków Komisji Rewizyjnej. Zostali nimi: Ar-
tur Maicki, Adam Marciniak, Michał Mierzwa, Jerzy Mościcki,
Antoni Rosłon i Józef Wierzchowski.

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały do-

stępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 2  5 grudnia 2014 r.

Sesję poprowadził przewodniczący Rady Piotr Obłoza. Naj-
ważniejszym jej punktem było zaprzysiężenie nowo wybranego
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Następnie radni głosowali składy komisji Rady Miejskiej.
Wybrano także przewodniczących tych komisji.

Pełne składy Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Pia-
secznie prezentujemy w artykule obok.

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały do-

stępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu

Sprawozdanie z 1. nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

12 grudnia 2014 r.

Radni wprowadzili kilka zmian w budżecie na 2014 rok. Na
wniosek Wydziału Inwestycji o 1,7 mln zł zwiększyli środki 
na budowę bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim 
w Piasecznie. W wyniku przeprowadzonego przetargu oka-
zało się, że koszt realizacji zadania jest większy niż pier-
wotnie planowano.

W związku z pismem z dnia 22.10.2014 r. z Ministerstwa Finansów,
o 375 tys. zł, zwiększono wydatki. Zostaną one przeznaczone na zwrot
nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 r.

Rada ustaliła wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno w wysokości 12 365 zł brutto (wraz z dodatkami).

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały do-

stępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu

Na powierzchni ponad 1000
metrów kwadratowych po-
wstanie około 25 miejsc par-
kingowych. Aby można było
swobodnie korzystać z no-
wego parkingu, zdjęto humus
i z odpowiedniego kruszywa
wykonano warstwę odsącza-
jącą. Na tak przygotowanej po-
wierzchni wykonano podbu-
dowę z tłucznia drogowego
oraz ułożono specjalną geo-
kratę komórkową, która usta-
bilizuje ostatnią, wierzchnią
warstwę z drobnego tłucznia.
Tak wykonana nawierzchnia
jest przystosowana do ruchu
pojazdów osobowych, a geo-
krata stabilizująca zapobiega
powstawaniu dołków w war-
stwie wierzchniej.

– Zdaję sobie sprawę, że
nowe miejsca parkingowe 
w centrum miasta są bardzo
potrzebne, dlatego do czasu
wybudowania nowych wiel-
kopowierzchniowych parkin-
gów postanowiliśmy w tym
miejscu wygospodarować miej-
sca postojowe dla osób korzy-
stających z pobliskich punk-
tów usługowych czy przy-
chodni zdrowia – tłumaczy
burmistrz Piaseczna Zdzi-
sław Lis.

Na parkingu nie zabrakło
również miejsca dla  nasa-
dzeń roślinnych w postaci
krzewów niskich. Zaprojekto-
wano również trzy miejsca
przygotowane pod drzewa li-
powe.                                          *

Na miejscu wyburzonego budynku przygotowywane są miej-

sca parkingowe Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Dobiegają końca prace przy budowie 
parkingu na działce po wyburzonym 
budynku przy ul. Puławskiej 5.

Więcej miejsc parkingowych

Gratulacje burmistrzowi złożył nowy wicestarosta Arkadiusz

Strzyżewski Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA

Znamy już harmonogram zbió-

rek krwi w 2015 roku na terenie

gminy Piaseczno.

Akcje krwiodawcze będę
odbywały się w środy przy
krzyżu kościoła św. Anny w Pia-
secznie od 9.00 do 13.00, ostat-
ni dawcy przyjmowani będą 
o godz. 12.30.

Harmonogram zbiórek na
2015 rok przedstawia się nastę-
pująco: 21 stycznia,  18 marca, 20
maja, 15 lipca, 16 września, 18 li-
stopada.

Więcej informacji na stronie:
www.�.com/OddajKrew.

*

Zbiórki krwi

Uprzejmie informujemy, że
Urząd Miasta i Gminy Pia-
seczno we wtorek 23 grudnia
oraz w środę 31 grudnia 2014 r.
będzie czynny w godzinach
8.00–14.00, natomiast w środę 

24 grudnia 2014 r. będzie nie-
czynny. 

Dyżur pełnić będzie Straż
Miejska w godzinach 6.00–
22.00. Za utrudnienia prze-
praszamy.

Praca Urzędu w okresie
przedświątecznym
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Burmistrz Zdzisław Lis przedstawił na spotkaniu kierowników Urzędu swoich 
najbliższych współpracowników.

Nominacje w Urzędzie

Na stanowisko I zastępcy nomi-
nowana została Anna Juszczyk,
zaś Daniel Putkiewicz objął sta-
nowisko pełnomocnika ds. roz-
woju gminy.

Pani Annie Juszczyk podle-
gać będą wydziały: inwestycji, in-
frastruktury i transportu publicz-
nego, geodezji i gospodarki
gruntami oraz zamówienia pu-
bliczne. – Pani Ania doskonale spi-
sywała się na stanowisku naczel-
nika wydziału inwestycji, zbierała
pochlebne oceny ze strony in-

nych naczelników i dyrektorów
jednostek organizacyjnych, jak
również wykonawców realizują-
cych zlecenia gminy. Doceniając
jej wszechstronną wiedzę i kom-
petencje, zdecydowałem się po-
wierzyć jej funkcję swojego za-
stępcy – poinformował burmistrz
Zdzisław Lis.

Daniel Putkiewicz, dotych-
czasowy I zastępca burmistrza,
będzie pełnił funkcję pełnomoc-
nika ds. rozwoju. – Pan Daniel
przejmie koordynację kilku klu-

czowych projektów. Podlegały
mu będą wydziały: urbanistyki 
i architektury, ochrony środowi-
ska i gospodarki rolnej oraz utrzy-
mania terenów publicznych 
– wyliczał na zebraniu burmistrz
Lis. – Wykorzystując jego do-
świadczenie i fakt, że jako nowo
wybrany przewodniczący Rady
Powiatu zaangażowany będzie
także w tematy o zasięgu powia-
towym, chciałbym, aby zajmo-
wał się również współpracą z in-
nymi gminami i powiatem oraz

wspólnymi projektami, jak
choćby kolejką wąskotorową czy
międzygminnym schroniskiem
dla zwierząt – dodał burmistrz.

Na razie burmistrz nie wska-
zał II zastępcy, który będzie się
zajmował tematami społecz-
nymi: polityką mieszkaniową,
oświatą, świadczeniami społecz-
nymi, sprawami społecznymi. –
Mam już pomysł na obsadzenie
tego stanowiska, chciałbym jed-
nak spokojnie to przeanalizować
– oświadczył burmistrz.

Anna Juszczyk – ukończyła
kierunek budownictwo na
Wydziale Inżynierii Lądowej
na Politechnice Warszawskiej
o specjalności konstrukcje bu-
dowlano-inżynieryjne. Studia
ukończyła, specjalizując się 

z zakresu mostów i budowli
podziemnych. Dodatkowo ukoń-
czyła specjalistyczny kurs pro-
jektowania fundamentów spe-
cjalnych w Hiszpanii. Swoje
doświadczenie zawodowe zdo-
bywała, biorąc czynny udział
w budowie budynków miesz-
kalnych, biurowców w samym
centrum Warszawy, a także
podczas rozbudowy fabryki
Opla w Gliwicach. Dysponując
uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi w spe-
cjalności konstrukcyjno-bu-
dowlanej, nadzorowała bu-
dowę autostrady A4 na od-
cinku Rzeszów Centralny –
Rzeszów Wschód. Również

osobiście kierowała budowami
obiektów inżynieryjnych zlo-
kalizowanych wzdłuż auto-
strady A2, m.in. wiaduktów
drogowych, przepustów oraz
przejść dla zwierząt. Pani
Anna Juszczyk zdobywała też
doświadczenie na etapie pro-
jektowym, przygotowując
m.in. budynki biurowe w du-
żych miastach, a także galerie
handlowe, np. Galerię Kato-
wicką.

Nową zastępczynię Burmi-
strza Miasta i Gminy Pia-
seczno cechują wysokie stan-
dardy zachowań, obowiązko-
wość, zaangażowanie. Jedną 
w wielu pozytywnych cech jej

osobowości jest bez wątpienia
skrupulatność. Od prawie
dwóch lat pełni funkcję na-
czelnika Wydziału Inwestycji 
w Urzędzie Miasta i Gminy,
gdzie dała się poznać jako
sprawny menedżer, wiele wy-
magający od siebie i od swoich
współpracowników.

Prywatnie Pani Anna Jusz-
czyk jest pasjonatem paralot-
niarstwa, posiada nawet świa-
dectwo kwalifikacji pilota pa-
ralotni. Uwielbia również po-
dróże, które stanowią znako-
mitą okazję do rozwijania jesz-
cze jednej skrywanej pasji:
fotografii.

*

Daniel Putkiewicz – od
2001 roku pracuje w samo-
rządzie gminy Piaseczno. 
Z wykształcenia jest politolo-
giem, absolwentem Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Poli-
tycznych Uniwersytetu War-
szawskiego (specjalizacja –
administracja publiczna). Rów-
nolegle studiował stosunki
międzynarodowe w Instytu-

cie Stosunków Międzynaro-
dowych na Uniwersytecie
Warszawskim. Ukończył rów-
nież podyplomowe studium
urbanistyki i gospodarki przes-
trzennej na Politechnice War-
szawskiej, a także studia po-
dyplomowe w Szkole Biz-
nesu Politechniki Krakow-
skiej oraz Central Connecti-
cut State University.

Od 2003 roku kierownik
Biura Promocji i Informacji
Gminy, następnie kierownik
Biura Rozwoju Gminy. W la-
tach 2010–2014 został powo-
łany na stanowisko  zastęp-
cy burmistrza. Po wyborach 
w 2014 roku zrezygnował 
z tej funkcji w związku z wy-
borem na radnego powiatu
piaseczyńskiego.

Nadarzyńska zmieni oblicze

W 2010 roku, kiedy oddane zo-
stało do użytku nowe przed-
szkole przy ul. Ks. Józefa,
opuszczona została stara willa
znajdująca się na tej samej
działce. W związku z roszcze-
niami i nieuregulowanymi
sprawami własnościowymi
budynek ten do tej pory nie
był użytkowany.

Dobiega właśnie końca ge-
neralny remont tego budynku,
po którym zostaną w nim
stworzone dwa dodatkowe od-
działy przedszkolne dla 50
dzieci, dzięki czemu Przed-
szkole Nr 8 zwiększy ilość
dzieci do 175, stając się naj-
większą placówką przed-
szkolną w gminie.

– Do 10 grudnia trwał na-
bór uzupełniający do przed-
szkola. Oddziały mają ruszyć
w styczniu, jak tylko obiekt zo-
stanie wyposażony w sprzęt 
i zabawki – mówi burmistrz
Zdzisław Lis.

Generalny remont, który
pochłonął około 540 tys. zł
brutto, został wykonany tak,

aby budynek spełniał wymaga-
nia stawiane obiektom przed-
szkolnym. W pomieszcze-
niach wykonano nowe po-
sadzki i tynki, zamontowano

nowe drzwi i wykonano malo-
wanie. Obiekt zyskał też nowe
instalacje elektryczne, sani-
tarne i gazowe. Wykonano do-
cieplenie elewacji i położono

nowy tynk. Również teren wo-
kół budynku został na nowo za-
gospodarowany. Powstał nowy
chodnik oraz podjazd dla osób
niepełnosprawnych.

Ilość miejsc w publicznym przedszkolu w Zalesiu Dolnym zwiększy się o 50.

Nowe oddziały w Przedszkolu Nr 8

Wyremontowana willa przy ul. Ks. Józefa przyjmie nowych przedszkolaków w styczniu 2015 r.

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Remont Krauzówki

W Szkole Podstawowej im. Ewy Krauze w Zalesiu Dolnym

na ukończeniu jest wymiana całego pokrycia dachu.

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Dach, który przeciekał, wymagał generalnego remontu. Po-
krycie z blachy trapezowej ocynkowanej wymienione zostało
na pokrycie z blachy powlekanej. Odremontowane zostały
także kominy oraz wymienione zostały obróbki blacharskie.
Całość prac kosztowała ok. 555 tys. zł brutto. 

Na froncie szkoły kończy się też budowa placu zabaw
w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.
Gmina przygotowuje również projekt rozbudowy i mo-
dernizacji szkoły, w którym znaleźć ma się m.in. duża
hala gimnastyczna oraz zaplecze kuchenne. Trwa przy-
gotowywanie dokumentacji  potrzebnej do wydania de-
cyzji na pozwolenie na budowę.

Już wkrótce znikną zniszczone budynki z północnej pie-

rzei ul. Nadarzyńskiej

Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
Początkowo wyburzenia wyłączonych z użytkowania budyn-
ków przy ul. Nadarzyńskiej 4 i 8 miały odbyć się w grudniu,
jednak dzięki podpisywanej właśnie przez gminę umowie na
zakup nieruchomości położonej przy ul. Nadarzyńskiej 6 moż-
liwe będzie równoczesne wyburzenie wszystkich trzech bu-
dynków. Stąd przesunięcie prac.

Podczas trwania prac rozbiórkowych z powodów bezpie-
czeństwa zamknięta będzie dla ruchu ul. Nadarzyńska na od-
cinku od ul. Kościuszki do ul. Czajewicza. Szczegółowe infor-
macje na temat zamknięcia tej ulicy publikowane będą na
bieżąco na gminnej stronie internetowej www.piaseczno.eu.

Koszt prac rozbiórkowych wyniesie blisko 108 tys.
złotych i w całości będzie pokryty z budżetu gminy. Roz-
biórkę wykona wyłoniona w przetargu firma Tree Polska
Sp. z o.o.                                                                                 *

Odbiór odpadów w 2015 r.
Od nowego roku worki na odpady suche i szkło będą roz-

dawane w dniu odbioru odpadów segregowanych na za-

sadzie wymiany za worki napełnione.

Pierwsze worki na wymianę otrzymacie Państwo przy
ostatnim odbiorze odpadów segregowanych w miesiącu
grudniu. Jednocześnie informujemy, iż w okresie od marca
do listopada, gmina będzie odbierać od Państwa odpady bio-
degradowalne w nielimitowanej ilości (w ramach wnoszonej
opłaty) bezpośrednio sprzed posesji w pojemnikach, konte-
nerach lub w przeźroczystych lub półprzeźroczystych workach
o pojemności nie większej niż 120 litrów, dowolnego koloru 
z wyjątkiem żółtego i zielonego. W przypadku wystawienia
odpadów biodegradowanlych w nieprzeźroczystych workach,
uprzejmie prosimy o ich opisanie, np: „odpady zielone”. Ozna-
czenie worków usprawni proces odbioru odpadów oraz za-
pobiegnie łączeniu z odpadami zmieszanymi.

Harmonogramy odbioru odpadów będą dostarczane
przez Wykonawcę, dostępne na stronie  www.piaseczno.eu 
w zakładce „Czysta Gmina Piaseczno”, w Wydziale Gospodarki
Odpadami przy ul. Wojska Polskiego 54 oraz w kancelarii
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
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Skład Rady Miejskiej w Pias

Lat 46, mieszkaniec Piaseczna, zgłoszony przez
KW Platformy Obywatelskiej RP w okręgu nr 1.
Pracował będzie w: Komisji Finansów i Inwesty-
cji, Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji
Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
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Mościcki Jerzy

Lat 33, mieszkanka Piaseczna, zgłoszona przez
KW Platformy Obywatelskiej RP w okręgu nr 5.
Pracowała będzie w: Komisji Polityki Gospodar-
czej, Komisji Prawa, Handlu i Porządku Pu-
blicznego, Komisji Statutowej. Przewodnicząca
Komisji Oświaty i Kultury.

Wypych Katarzyna

Lat 61, mieszkaniec Piaseczna, zgłoszony przez
KWW Józefa Zalewskiego i Centrum w okręgu
nr 6. Pracował będzie w: Komisji Polityki Gospo-
darczej, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,
Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Statutowej
oraz Komisji Rewizyjnej.

Wierzchowski Józef

Lat 59, mieszkaniec Piaseczna, zgłoszony przez KW
Platformy Obywatelskiej RP w okręgu nr 7. Pracował
będzie w: Komisji Finansów i Inwestycji, Komisji
Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego, Komisji
Prawa, Handlu i Porządku Publicznego. Przewod-
niczący Komisji Inwentaryzacyjnej.

Cieślak Krzysztof

Lat 44, mieszkaniec Piaseczna, zgłoszony
przez KWW Nasz Sport i Kultura w okręgu 
nr 8. Pracował będzie w: Komisji Finansów 
i Inwestycji, Komisji Oświaty i Kultury, Ko-
misji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji
Sportu.

Maicki Artur

Lat 61, mieszkaniec Piaseczna, zgłoszony
przez KW Mazowiecka Wspólnota Samorzą-
dowa w okręgu nr 9. Pracował będzie w: Ko-
misji Polityki Gospodarczej, Komisji Prawa,
Handlu i Porządku Publicznego, Komisji
Oświaty i Kultury.

Mucha Zbigniew

Lat 45, mieszkanka Piaseczna, zgłoszona przez
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 
w okręgu nr 10. Pracowała będzie w: Komisji Fi-
nansów i Inwestycj, Komisji Ochrony Środowi-
ska i Ładu Przestrzennego, Komisji Prawa, Han-
dlu i Porządku Publicznego.

Rudzińska-Mękal Barbara

Lat 45, mieszkaniec Piaseczna, zgłoszony
przez KW Platformy Obywatelskiej RP 
w okręgu nr 11. Pracował będzie w: Komisji
Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego,
Komisji Sportu, Komisji Oświaty i Kultury oraz
Komisji Inwentaryzacyjnej. 

Mizerski Andrzej

Lat 52, mieszkanka Piaseczna, zgłoszona przez
KW Platformy Obywatelskiej RP w okręgu nr
12. Pracowała będzie w: Komisji Finansów 
i Inwestycji, Komisji Polityki Gospodarczej,
Komisji Promocji.Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Piasecznie. 

Woźniak Magdalena

Lat 25, mieszkaniec Piaseczna, zgłoszony
przez KW Prawa i Sprawiedliwości w okręgu
nr 2. Pracował będzie w: Komisji Finansów 
i Inwestycji, Komisji Prawa, Handlu i Porządku
Publicznego, Komisji Oświaty i Kultury oraz
Komisji Rewizyjnej.

Mierzwa Michał

Lat 18, mieszkanka Piaseczna, zgłoszona przez
KW Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 3.
Pracowała będzie w: Komisji Ochrony Środo-
wiska i Ładu Przestrzennego, Komisji Prawa,
Handlu i Porządku Publicznego, Komisji
Oświaty i Kultury.

Czajkowska Agnieszka

Lat 43, mieszkaniec Piaseczna, zgłoszony przez
KW Platformy Obywatelskiej RP w okręgu nr 4.
Pracował będzie w: Komisji Finansów i Inwesty-
cji, Komisji Ochrony Środowiska i Ładu Prze-
strzennego, Komisji Sportu, Komisji Statutowej.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie.

Obłoza Piotr
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Lat 41, mieszkanka Henrykowa Urocza, zgłoszona
przez KWW Nasz Sport i Kultura w okręgu nr 23.
Pracowała będzie w: Komisji Polityki Gospodarczej,
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Prawa,
Handlu i Porządku Publicznego, Komisji Inwen-
taryzacyjnej. Przewodnicząca Komisji Statutowej.

Kostyrka Anna

Lat 61, mieszkaniec Woli Gołkowskiej, zgłoszony
przez KW Platformy Obywatelskiej RP w okręgu
nr 22. Pracował będzie w: Komisji Polityki Gospo-
darczej, Komisji Ochrony Środowiska i Ładu Prze-
strzennego, Komisji Statutowej, Komisji Rewizyj-
nej. Przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji. 

Rosłon Antoni

Lat 47, mieszkanka Głoskowa Letnisko, zgło-
szona przez KWW Nasz Sport i Kultura 
w okręgu nr 21. Pracowała będzie w: Komisji
Finansów i Inwestycji, Komisji Sportu. Prze-
wodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej.

Kłos Dorota

Lat 32, mieszkanka Piaseczna, zgłoszona
przez KWW Nasz Sport i Kultura w okręgu
nr 20. Pracowała będzie w: Komisji Pro-
mocji, Komisji Sportu, Komisji Oświaty 
i Kultury oraz Komisji Inwentaryzacyjnej. 

Krasuska Anna

Lat 43, mieszkaniec Jazgarzewa, zgłoszony
przez KW Mazowiecka Wspólnota Samorzą-
dowa w okręgu nr 19. Pracował będzie w:
Komisji Finansów i Inwestycji oraz Komisji
Oświaty i Kultury.

Łuczak Jacek

Lat 31, mieszkaniec Zalesia Górnego, zgłoszony
przez KW Platformy Obywatelskiej RP w okręgu
nr 18. Pracował będzie w: Komisji Promocji, Ko-
misji Sportu, Komisji Statutowej. Przewodni-
czący Komisji Ochrony Środowiska i Ładu Prze-
strzennego. 

Kamiński Łukasz

Lat 52, mieszkaniec Żabieńca, zgłoszony przez 
KW Platformy Obywatelskiej RP w okręgu nr 17.
Pracował będzie w: Komisji Finansów i Inwesty-
cji, Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Sta-
tutowej. Przewodniczący Komisji Prawa, Handlu
i Porządku Publicznego. 

Marciniak Adam

Lat 44, mieszkanka Józefosławia, zgłoszona przez
KW Platformy Obywatelskiej RP w okręgu nr 15.
Pracowała będzie w: Komisji Ochrony Środowiska
i Ładu Przestrzennego, Komisji Oświaty i Kultury.
Przewodnicząca Komisji Promocji. 

Krzyszkowska-Sut 
Katarzyna

Lat 67, mieszkanka Julianowa, zgłoszona przez
KWW Nasza Gmina Nasz Powiat w okręgu nr 16.
Pracowała będzie w: Komisji Polityki Gospodar-
czej, Komisji Ochrony Środowiska i Ładu Prze-
strzennego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
oraz Komisji Inwentaryzacyjnej.

Krzyżewska Hanna

Lat 27, mieszkaniec Piaseczna, zgłoszony przez 
KW Platformy Obywatelskiej RP w okręgu nr 13.
Pracował będzie w: Komisji Polityki Gospodarczej,
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji
Oświaty i Kultury, Komisji Inwentaryzacyjnej. Wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie. 

Rosa Michał

Lat 50, mieszkaniec Józefosławia, zgłoszony
przez KW Platformy Obywatelskiej RP w okręgu
nr 14. Pracował będzie w:  Komisji Ochrony Śro-
dowiska i Ładu Przestrzennego, Komisji Promo-
cji, Komisji Inwentaryzacyjnej. Przewodniczący
Komisji Polityki Gospodarczej.

Widz Robert



Testy wykonywane na dro-
gach przez policję nieubłaga-
nie pokazują, że po zmroku
pieszy ubrany w ciemny strój
jest widziany przez kierują-
cego pojazdem z odległości je-
dynie 30 metrów. Taka odle-
głość często jest niewystar-
czająca, aby kierowca mógł
wyhamować i bezpiecznie
ominąć pieszego. Odblaski na
ubraniu lub plecaku powodują,
że człowiek staje się widoczny
nawet z odległości 150 metrów.
Te dodatkowe metry mogą
zdecydować o zdrowiu i życiu
wielu z nas.

Gdzie najlepiej nosić 

odblaski?

Można je nosić na ubraniu,
przyczepić do torby, pleca-
ka czy nogawek spodni. Poli-
cjanci radzą, aby umieszczać je 
w polu działania świateł samo-

chodowych, najlepiej po oby-
dwu stronach, tak aby były 
zauważalne dla kierujących
nadjeżdżających z różnych
kierunków. Ważna jest też ja-
kość samych odblasków, a co
za tym idzie – ich skuteczność
na drodze. Policjanci zwracają
uwa-gę, aby sprawdzać, czy
dany produkt jest certyfiko-
wany. Najlepiej, aby posiadał
certyfikat EN13356.

Zatrważające statystyki

Jak wynika z danych staty-
stycznych policji, około 38%
wszystkich ofiar wypadków
drogowych w Polsce stanowią
piesi. W okresie jesienno-zi-
mowym stanowią, obok rowe-
rzystów, grupę szczególnie za-
grożoną wypadkiem, z uwagi
na wcześnie zapadający zmrok
i nieoświetlone lub słabo oś-
wietlone drogi. Przebiegając

przez jezdnie, wchodząc bez
zastanowienia na przejście dla
pieszych lub przechodząc na

czerwonym świetle, stwa-
rzamy zagrożenie, które może
skutkować śmiertelnym po-
trąceniem.

Noś odblaski po zmroku

Z potrzeby poprawienia
sytuacji pieszego i rowerzysty
na drodze zmienione zostało
prawo o ruchu drogowym,
które obowiązuje od 31 sierp-
nia 2014 r. Teraz każdy pieszy,
poruszający się po zmierzchu
po drodze poza obszarem za-
budowanym, ma obowiązek
używania elementów odbla-
skowych. Odblaski muszą no-
sić także piesi prowadzący po-
boczem rower, skuter, moto-
cykl czy wózek. Osobom nie-
stosującym się do tego prze-
pisu grozi mandat od 20 do
500 złotych. Dotychczas taki
obowiązek dotyczył tylko
dzieci poniżej 15. roku życia.
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to różnica 
w widoczności 

pomiędzy osobą
oznakowaną 

a nieoznakowaną
odblaskiem

120 
metrów 

Różnica w widoczności osób z odblaskiem i bez jest ogromna. Wspólnie zadbajmy o bezpie-
czeństwo nas samych i naszych dzieci na drogach i skrzyżowaniach.

Daj się zauważyć. Noś odblaski

Do programu rabatowego piaseczyńskiej Karty Dużej

Rodziny przystąpiła przychodnia lekarska wraz z ap-

teką „Zdrowie Piaseczna”, obie zlokalizowane przy

stadionie miejskim.

Program rabatowy piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny,
który funkcjonuje na terenie gminy Piaseczno od 1 paź-
dziernika 2012 roku, jest kontynuowany przez piaseczyńskie
jednostki i rozwija się ustawicznie dzięki wkładowi firm ko-
mercyjnych. – Pragnę serdecznie podziękować wszystkim
przedsiębiorstwom za udaną współpracę na rzecz rodzin
wielodzietnych z terenu gminy Piaseczno – mówi burmistrz
Zdzisław Lis. – Oczywiście zapraszam gorąco nowych
przedsiębiorców, którzy mogliby wspomóc duże rodziny,
do włączania się do programu Karty Dużej Rodziny – dodaje
burmistrz. Informacji w tym zakresie udziela Biuro Pro-
mocji i Informacji Gminy – nr tel.: 22 701 76 50, e-mail: pro-
mocja@piaseczno.eu.

Z branży usług zdrowotnych atrakcyjne rabaty ofe-
rują już Centrum Zdrowia w Piasecznie, Centrum Me-
dyczne Medica, Apteka Ustanowska, Salony Optyczne
„ProOptica” oraz Gabinet Rehabilitacyjno-Rekondycyjny
„Slender Life” przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie. Wśród
nowych partnerów pojawiły się przychodnia lekarska
„Zdrowie Piaseczna”, oferująca usługi medyczne z 15-
proc. rabatem, oraz apteka „Zdrowie Piaseczna”. Szcze-
gółową ofertę rabatową wszystkich firm z różnych branż
prezentujemy na specjalnej podstronie poświęconej
Karcie Dużej Rodziny na www.piaseczno.eu.

– Zachęcam również duże rodziny z naszej gminy do
wyrabiania sobie zarówno lokalnej, jak i ogólnopolskiej
Karty Dużej Rodziny. Oferta firm i instytucji cały czas się
powiększa, warto zaglądać na stronę gminy oraz stronę
www.rodzina.gov.pl i sprawdzać nowości – podkreśla
burmistrz.

Nowe firmy w programie
Karty Dużej Rodziny

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tj. DzU z 2013 r., poz.
1235 z późn. zm.), uzgodnienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie, pismo znak WOOŚ-
I.410.681.2014.ARM z dnia 27 listopada 2014 r. oraz uzgod-
nienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Piasecznie, pismo znak ZNS/711/97/z/14 z dnia 26 listopada
2014 r. informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Julianów w gminie Piaseczno zatwierdzonego
uchwałą Nr 1030/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 3 lipca 2013 r. podjętego na podstawie uchwały Nr
1504/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierp-
nia 2014 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego polega na zmianie linii rozgraniczających te-
renu drogi lokalnej oznaczonej symbolem 1KD-L.

Po analizie charakteru przewidzianych w ramach
planu działań można uznać, że realizacja postanowień
ww. dokumentu nie wpłynie znacząco negatywnie na
środowisko.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

OGŁOSZENIE

UiA.ZP.6721.76.2014.AA

Julianów

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 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 Nr 199, poz.
1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2014 r. pan
Wojciech Korona – pełnomocnik inwestora – Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie, przedłożył uzupełnienie do ra-
portu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polega-
jącego na budowie dodatkowych odcinków sieci wodociągowej

i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ście-

ków dla przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu budow-

lanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wo-

dociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno”.

Jednocześnie zawiadamiam, że w terminie 21 dni od daty
publikacji niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Wojska Polskiego 54 w Piasecznie, pokój 10, oraz można
składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w kancelarii Urzędu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wyda-
niem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia. Organem właściwym do rozpatrzenia
uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Jolanta Łączyńska

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

OBWIESZCZENIE

OŚR.6220.12.2014.ŁM

W tym roku gmina skorzystała
z dotacji udzielonej przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Zadanie było finansowane
zarówno ze środków własnych
gminy (w wysokości 45 027,19
zł), jak i z dotacji otrzymanej 
z WFOŚiGW (w kwocie 38
178,00 zł). W przetargu wyło-
niona została firma ECO-TEC
Maciej Mączyński, która do-
konywała odbioru azbestu 
z nieruchomości położonych 

w gminie Piaseczno. Ci z miesz-
kańców, którzy chcieli skorzy-
stać z powyższej możliwości,
złożyli do gminy odpowiedni
wniosek wraz z wymaganymi
załącznikami. Odbiór prowa-
dzony był od kwietnia do listo-
pada br. Łącznie w 2014 roku
odebrano azbest ze 128 nieru-
chomości położonych na tere-
nie gminy Piaseczno.

W kolejnych latach gmina
Piaseczno również będzie pro-
wadziła bezpłatny odbiór azbe-

stu. Zachęcamy mieszkańców,
którzy chcą skorzystać w 2015
roku z ww. usługi, aby złożyli od-
powiedni wniosek wraz z wy-
maganymi załącznikami. Wzory
dokumentów dostępne są:
• na stronie: www.bip.pia-
seczno.eu/gospodarkaodpa-
dami/utylizacjaazbestu;
• w kancelarii Urzędu przy ul.
Kościuszki 5, oraz  w Wydziale
Gospodarki Odpadami przy ul.
Wojska Polskiego 54.

Odbiór azbestu będzie się
odbywał sukcesywnie w okre-
sie od kwietnia/maja do końca
listopada. Prosimy o odpowied-
nie przygotowanie odpadów do
transportu, tj. zdemontowane
płyty powinny być złożone na
paletach i owinięte folią.

Szczegółowe informacje do-
tyczące azbestu można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Odpa-
dami, tel. (22) 736 29 83.

Odbiór wraz z załadun-
kiem, transport i unieszkodli-
wianie płyt azbestowo-cemen-
towych oraz rur azbestowo-
-cementowych pochodzących 
z obiektów należących do osób
fizycznych z terenu gminy Pia-
seczno dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie, w formie do-
tacji, w kwocie 38 178,00 zł.

Wpisując się w ogólnopolski program 
utylizacji azbestu, gmina Piaseczno po raz
kolejny prowadziła bezpłatny odbiór oraz
finansowała utylizację wyrobów zawiera-
jących azbest. 

Utylizacja azbestu
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Raj dla maluchów
Na początku grud-
nia gmina oddała
do użytku nowo-
czesny plac zabaw
na terenie rekre-
acyjnym w Zalesiu
Dolnym.

Górki Szymona

Instalacja została ustawiona 
w pobliżu oddanej latem do
użytku siłowni na świeżym po-
wietrzu na Górkach Szymona.
Tym razem z myślą o najmłod-
szych ustawiono sześć wielo-
funkcyjnych urządzeń. Sercem
placu jest wielofunkcyjna bu-
dowla z podwójną huśtawką, wi-
szącym na łańcuchach mostem,
czterema wieżami i różnego ro-
dzaju łańcuchami do wspinania.
Tuż obok można wcielić się w
Tarzana, próbując swych sił na
30-metrowym zjeździe lino-
wym. Na nowoczesnym, drew-
nianym placu zabaw nie mogło
zabraknąć różnych huśtawek.
Ustawiono ich aż trzy rodzaje –
cztery stanowiska z siedziskiem
z opon, jedną huśtawkę typu
„bocianie gniazdo” i dwa trady-
cyjne stanowiska do huśtania.

Miłośnicy budowli z piasku
też znajdą coś dla siebie. Z myślą
o nich ustawiono konstrukcję
„Statek”, którego pokład stanowi
piaskownica. Na „Statku” znalazło
się również miejsce dla zjeżdżalni
i kapitańskiego mostka.

Urządzenia dostarczyła wy-
brana w drodze zapytania ofer-
towego firma BARTEZ – Place
Zabaw. Całość prac kosztowała
blisko 48 tys. złotych. – Środki
finansowe na pokrycie tej in-
westycji wygospodarowaliśmy 

z oszczędności Wydziału Utrzy-
mania Terenów Publicznych 
w związku z łagodną zimą 
w 2014 roku – wyjaśnia Daniel
Putkiewicz, pełnomocnik bur-
mistrza ds. rozwoju gminy.                       

*

Otwarty plac zabaw jest nowym elementem rewitalizacji Górek Szymona        

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Nowe przyszkolne place zabaw 
Wkrótce zostaną oddane do użytku dwa duże place zabaw, zbudowane przy wsparciu
rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Jeden z nich powstał przy Szkole
Podstawowej im. Ewy Krauze 
w Zalesiu Dolnym. W ramach in-
westycji zamontowano nowe
urządzenia zabawowe ze zjeżdżal-
nią, huśtawkami: gniazdową i wa-
gową, oraz przeplotnią. Dzieci będą
mogły korzystać też z piramidy
wspinaczkowej z kulami oraz prze-
nośnego stolika z planszami do gier.
Teren o wielkości 800 mkw. wy-
magał przesadzenia kolidujących
krzewów, założenia trawnika i no-
wych nasadzeń wzdłuż alejki. Wy-
konano tu bezpieczną nawierzch-
nię amortyzującą upadki, która
zajęła 273 mkw. Posadowiono rów-
nież tablicę z regulaminem, ławkę,
kosz na śmieci i płotek ochraniający
nowe nasadzenia. Całość inwesty-
cji pochłonęła 240 tys. zł, z czego
115 tys. zł wyniosła dotacja z bu-
dżetu państwa.

Również Szkoła Podstawowa
w Głoskowie zyskała nowy, du-
ży plac zabaw na terenie o po-
wierzchni 800 mkw.  Zamonto-
wano tu zestaw wielofunkcyjny
i wspinaczkowo-sprawnościowy,
linarium, piramidę pajęczą oraz
huśtawkę „bocianie gniazdo”. Po-
wierzchnia terenu zabawowego
zbudowana została z kolorowego
granulatu gumowego o właści-
wościach amortyzujących. Plac

został odwodniony, ogrodzony,
zyskał trawnik, 5 ławek, 2 kosze,
tablicę informacyjną z regulami-

nem i nową zieleń towarzyszącą.
Koszt inwestycji zamknął się 
w kwocie ok. 312 tys. zł, w tym

115 tys. zł wyniosła  dotacja w ra-
mach rządowego programu 
„Radosna Szkoła”.

Na budowę dwóch nowych placów zabaw gmina pozyskała 230 tys. zł z Ministerstwa Edukacji

Narodowej Foto Daniel Putkiewicz/URZĄD MIASTA

Konkursy facebookowe
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct – Piaseczno
zachęca wszystkich, zwłasz-
cza uczniów szkół gimnazjal-
nych i podstawowych, do
wzięcia udziału w konkur-
sach, które będą ogłoszone
na portalu społecznościo-
wym Facebook: www.face-
book.com/EDPiaseczno, oraz na stronie internetowej: www.eu-
rope-direct.piaseczno.eu. Pierwszy konkurs zaczyna się 
17 grudnia 2014 r., a ostatni kończy się 28 lutego 2015 r.

W pierwszym konkursie nagroda trafia do szkoły. Na stro-
nie www.facebook.com/EDPiaseczno zostaną umieszczone
zdjęcia ośmiu publicznych szkół gimnazjalnych z gminy Pia-
seczno. Od 17 grudnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. będzie można
klikać „lubię to” pod każdym ze zdjęć. Zdjęcie tej szkoły, które
zdobędzie najwięcej tzw. lajków, wygrywa. Do szkoły, której
zdjęcie wygrało, trafia nagroda. Nagrodą jest gra planszowa
„Gwiezdny Express” dla każdej klasy. Gra ma charakter edu-
kacyjny, służy poszerzaniu wiedzy o Unii Europejskiej, o wszyst-
kich państwach członkowskich. Podróżując po planszy, która
jest mapą Unii Europejskiej, gracze odpowiadają na pytania,
odkrywając tajemnice zjednoczonej Europy.

Drugi konkurs ma charakter indywidualny. Codziennie na
www.facebook.com/EDPiaseczno umieszczane są aktualne in-
formacje dotyczące Unii Europejskiej. Polubienie strony oznacza
wyświetlanie powyższych postów na indywidualnych kontach
użytkowników, co przekłada się na podnoszenie wiedzy na te-
mat bieżących wydarzeń w Europie. Dla osób, które polubią
stronę, przygotowaliśmy niespodziankę. Aby otrzymać wyjąt-
kowy kubek wystarczy polubić stronę www.facebook.com/ED-
Piaseczno i śledzić wstawiane na niej posty. W chwili gdy na
stronie pojawi się zdjęcie kubka, trzeba napisać w komentarzu
do niego – „chcę kubek”. Pierwsze trzy osoby, które wstawią
komentarz i które są jednocześnie osobami lubiącymi naszą
stronę, otrzymają kubek. Posty ze zdjęciem kubka mogą się
pojawiać od 17 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r.

Zapraszamy do udziału w konkursach. Nagrody czekają!

Czworonogi czekają na
opiekuna

Rocky - to niewielki wesoły pie-
sek znaleziony na terenie gminy
Piaseczno. Został zachipowany,
zaszczepiony, odrobaczony i za-
bezpieczony przeciw pasożytom
zewnętrznym.      

Nutka - to ok 3-miesięczna su-
nia znaleziona w Robercinie.
Lgnie do ludzi, uwielbia za-
bawę z dziećmi, szybko się
uczy, toleruje inne zwierzęta.
Znakomicie sprawdzi się jako
przyjaciółka rodziny.   

Bryś - to dorosły pies w typie
owczarka niemieckiego. Jest
bardzo miły, grzecznie chodzi
na smyczy. Uwielbia zabawy,
dobrze dogaduje się z psami.
Został już przygotowany do ad-
opcji i czeka na nowy dom.

Pirat - to średniej wielkości psia-
czek. Jest bardzo wychudzony,
lgnie do człowieka. Toleruje inne
psy, grzecznie jeździ w aucie, bez
problemu pozwala na wszystkie
zabiegi.

Zwierzaki czekają w Przytulisku Prima – 
–Vet w Konstancinie, tel. 22 756 09 75.



Piaseczyńska KULTURA

– Piaseczno, odkąd gra z Orkie-
strą, zebrało już w sumie ponad
milion złotych, a każdego ro-
ku na konto WOŚP wpływa po-
nad 100 tys. złotych zebranych
na naszym terenie – informuje
szefowa piaseczyńskiego szta-
bu Katarzyna Hernik. W tym
roku celem zbiórki jest pod-
trzymanie wysokich standar-
dów leczenia dzieci na oddzia-
łach pediatrycznych i on-
kologicznych oraz godna opieka
medyczna seniorów.

– W Piasecznie, Lesznowoli,
Prażmowie i Tarczynie dwu-
stu wolontariuszy z puszkami
WOŚP będzie kwestować w róż-
nych uczęszczanych przez miesz-
kańców miejscach. Liczymy na
Państwa hojność – dodaje sze-
fowa sztabu.

Aby rozgrzać Państwa
serca, Centrum Kultury przy-
gotowuje na parkingu przy
Urzędzie Miasta wyjątkowy
koncert. 11 stycznia gościem
specjalnym finału będzie Da-
wid Kwiatkowski, bezapela-
cyjne odkrycie muzyczne roku

2013, laureat Europejskiej Na-
grody Muzycznej MTV dla naj-
lepszego polskiego wykona-
wcy. Jego występ rozpocz-
nie się o godz. 18.30, a na za-
kończenie finału o godz. 20.00
zapraszamy na tradycyjny już
pokaz sztucznych ogni, przy-
gotowany przez Biuro Promo-
cji i  Informacji Gminy Pia-
seczno.

Dawid Kwiatkowski – 18-
letni wokalista, który szturmem
zawojował polską scenę mu-
zyczną, zyskując setki tysięcy
fanów w całym kraju, tym sa-
mym wyprzedając na pniu
dwie trasy koncertowe liczące
50 koncertów. Album Dawida
pt. „9893” zapisał się w historii
polskiej muzyki jako pierwszy
debiutancki krążek, który uzy-

skał status złotej płyty na trzy
tygodnie przed sklepową pre-
mierą. Każdy z trzech teledy-
sków Dawida znalazł się na 
1. miejscu najważniejszych te-
lewizji muzycznych. W 2013
roku piosenkarz został nagro-
dzony dwiema statuetkami 
w kategoriach „Modny Debiut
ESKA.pl” oraz „Odkrycie Roku”
podczas gali Glam Awards.

Popularność Dawida Kwiatkowskiego wzrosła po udanym występie w programie Taniec 

z Gwiazdami Foto fb.com/KwiatkowskiDawid

W weekend 10 i 11 stycznia w Piasecznie odbędzie się Mię-

dzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych.

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

W trakcie wystawy będzie możliwość porozmawiania z ho-
dowcami wielu cudownych ras oraz będzie mógł obejrzeć spe-
cjalne konkursy dla kociąt, kotów dorosłych i rzadko konkuru-
jących ze sobą kotów kastrowanych. Dodatkową atrakcją 
w niedzielę będzie show kotów syberyjskich, w trakcie którego
zaprezentowane zostaną historia i cechy szczególne tej rasy.

W niedzielę, odbędzie się konkurs dla najpiękniejszych ko-
tów – tzw. Best in Show, oceniany przez międzynarodowe jury.
Jest to bardzo widowiskowe wydarzenie, często okraszone
krótkimi informacjami na temat prezentowanych ras. W trakcie
tego konkursu zapraszamy zwiedzających do wspierania i na-
gradzania gromkimi brawami naszych piękności.

Wybrany zostanie również Kot Publiczności. Liczymy na
Państwa głosy podczas zwiedzania wystawy. Statuetkę dla Kota
Publiczności funduje burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis.

W trakcie wystawy będzie prowadzona zbiórka dla Fundacji
św. Franciszka – Koci Azyl w Konstancinie. – O ile mają Państwo
zbędne kołdry, koce, poduszki, Fundacja chętnie je przyjmie.
Mile widziane są również wszelkiego rodzaju karmy dla kotów,
żwirki lub inne drobiazgi, które mogą się w takim miejscu przy-
dać – zachęcają organizatorzy.

Wystawę kotów będzie można oglądać 10 i 11 stycznia 
w godzinach od 10.00 do 18.00 w hali Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie. Bilety będą do
nabycia przy wejściu do hali. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
bilet kosztować będzie złotówkę.

Organizatorem wystawy jest Międzynarodowy Klub Miło-
śników Kotów Brytyjskich Krótkowłosych, a patronat nad nią
objął Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis.

Serdecznie zapraszamy! 

Zarząd Klubu IBSCC

Kocie pięknościWOŚP w Piasecznie
Podczas XXIII finału
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej 
Pomocy wystąpi
Dawid Kwiatkowski.

Kulturalna Zima

W ramach Kulturalnej Zimy
odbędą się koncerty, twórcze
spotkania, Bal Karnawałowy
dla dzieci czy pokaz filmów
niemych z muzyką na ży-
wo. W Muzeum Regionalnym 
w Piasecznie będą miały miej-
sce zajęcia warsztatowe z etno-
grafem pt. „Ferie na ludowo”.
Obowiązują zapisy. Kontakt te-
lefoniczny: 22 737 23 99.

16.01 – godz. 20.00 – piosenki

Jonasza Kofty

Anna Stankiewicz – wokal, 
Janusz Strobel – gitara
sala Domu Kultury w Piasecz-
nie, ul. Kościuszki 49
wstęp: 15 zł

17.01 – godz. 12.00 – Bal Karnawa-

łowy dla dzieci w wieku 4–7 lat

ilość miejsc ograniczona – bi-
lety do nabycia w kasach Cen-
trum Kultury w Piasecznie
sala Domu Kultury w Piasecz-
nie, ul. Kościuszki 49
wstęp: 10 zł

19.01 – godz. 11.00 – Teatranek

– spotkanie dla dzieci z anima-

torami teatru

„Beata, co bajki wyplata”
sala Domu Kultury w Piasecz-
nie, ul. Kościuszki 49
wstęp wolny

20.01 – godz. 20.00 – Klub Po-

dróżnika

„Dagestan – górska wieża Babel”
prelegent – Konrad Tulej, pro-
wadzi – Tomasz Pakuła
sala Domu Kultury w Piasecz-
nie, ul. Kościuszki 49
wstęp wolny

21.01 – godz. 11.00 – spotka-

nie Uniwersytetu Trzeciego

Wieku

sala Domu Kultury w Piasecz-
nie, ul. Kościuszki 49

21.01 – godz. 10.00 – „Ferie na

ludowo”

zajęcia warsztatowe z etno-
grafem, Muzeum Regional-
ne w Piasecznie, pl. Piłsud-
skiego 10
wstęp: 5 zł 

22.01 – godz. 10.00 – „Ferie na

ludowo” 

zajęcia warsztatowe z etno-
grafem, Muzeum Regional-
ne w Piasecznie, pl. Piłsud-
skiego 10
wstęp: 5 zł

22.01 – godz. 11.00 – Mała Fil-

harmonia – koncert dla dzieci

sala Domu Kultury w Piasecz-
nie, ul. Kościuszki 49
wstęp wolny

23.01 – godz. 10.00 – „Ferie na

ludowo”

zajęcia warsztatowe z etno-
grafem, Muzeum Regional-
ne w Piasecznie, pl. Piłsud-
skiego 10
wstęp: 5 zł

23.01 – godz. 19.00 

KONTAKT #9

koncert zespołów TUPILAK,
WHITE HIGHWAY
sala Domu Kultury w Piasecz-
nie, ul. Kościuszki 49
wstęp wolny

24.01 – godz. 10.00 – „Ferie na

ludowo”

Zajęcia warsztatowe z etno-
grafem, Muzeum Regionalne 
pl. Piłsudskiego 10, wstęp: 5 zł

25.01 – godz. 14.30 i 16.00 – Baj-

kowa Niedziela

Krakowski Zespół KOP „Opo-
wieść zimowa”
sala Domu Kultury w Piasecz-
nie, ul. Kościuszki 49
wstęp: 10 zł

26.01 – godz. 11.00 – Teatranek

– spotkanie dla dzieci z anima-

torami teatru

sala Domu Kultury w Piasecz-
nie, ul. Kościuszki 49
wstęp wolny

27.01 – godz. 20.00 – Wtorek

Wydarzeń

pokaz dwóch filmów niemych
z muzyką na żywo – Niemy
Movie
sala Domu Kultury w Piasecz-
nie, ul. Kościuszki 49
wstęp wolny

28.01 – godz. 11.00 – spotka-

nie Uniwersytetu Trzeciego

Wieku

sala Domu Kultury w Piasecz-
nie, ul. Kościuszki 49

29.01 – godz. 11.00 – Mała Fil-

harmonia

sala Domu Kultury w Piasecz-
nie, ul. Kościuszki 49
wstęp wolny

30.01 – godz. 19.00 – koncert

zespołu SALVATOR ELVIS

koncert promujący płytę „Not
yet not now”
sala Domu Kultury w Piasecz-
nie, ul. Kościuszki 49
wstęp wolny

Więcej na: www.kulturalni.pl

Centrum Kultury na czas ferii nie zasypia. Przygotowywane
są różnorodne wydarzenia i warsztaty skierowane do róż-
nych grup wiekowych.

Tak zatytułowana jest wystawa Michała Dębskiego, prezen-

towana w Przystanku Kultura do 11 stycznia 2015 r.

Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA

Oryginalne prace mieszkańca gminy Piaseczno wymagają chwili
zastanowienia. – W swoich obrazach zawsze umieszczam sym-
bole, ale to jak zostaną odebrane zależy już od indywidualnego
nastawienia – mówi Michał Dębski. – Tworzę ornamenty imitu-
jące starożytne pismo, choć nie oznaczają one niczego kon-
kretnego, są umowne. Wolę tworzyć własne światy niż odtwa-
rzać rzeczywistość, jest to pewna forma zabawy – dodaje.

Michał Dębski od dzieciństwa związany jest z Piasecznem.
Sztuką zajmuje się amatorsko już od wielu lat. Jego ulubione
techniki to rysunek, grafika i malarstwo tradycyjne.

Światy nierzeczywiste


