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Imprezę plenerową dla
małych i dużych w Parku
Miejskim 31 maja popro-
wadzi Robert Moskwa,
gwiazda serialu „M jak
Miłość” *str. 8

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 10 czerwca
2015 r. o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

www.piaseczno.eu

Piknik RodzinnyPodwórko Nivea

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej                           str. 2

Sprawozdanie z pracy 

burmistrza str. 3

ogłoszenia architektoniczne  str. 6

Wakacyjne kino 
plenerowe
Trwa głosowanie na tytuły filmów,
które zostaną zaprezentowane w lipcu
i sierpniu podczas piaseczyńskiego
kina plenerowego.        str. 8

Bezpłatne chipowanie

zwierząt

Straż Miejska w Piasecznie rozpoczęła ak-
cję wszczepiania elektronicznych identy-
fikatorów zwierzętom  z terenu gminy
Piaseczno.  str. 7

Sprawna komunikacja
Trwają konsultacje społeczne w sprawie
propozycji zmian niektórych piaseczyń-
skich linii komunikacyjnych.                  str. 2

Wyniki wyborów na urząd Prezydenta
RP w gminie Piaseczno nie przełożyły się
jednak na ostateczny rezultat wyborów
w skali kraju. Na nowego Prezydenta An-
drzeja Dudę zagłosowało 41,1 proc. wy-
borców, zaś na opuszczającego urząd Bro-
nisława Komorowskiego aż 58,9 proc.
naszych mieszkańców. Ustępujący Pre-
zydent wygrał aż w 41 na 45 obwodów
głosowania w gminie. Najlepszy rezultat
osiągnął w obwodzie nr 26 na Józefosła-
wiu, gdzie zdobył 81,3 proc głosów. An-
drzej Duda odnotował lepszy wynik tylko

w 4 obwodach, najwyższy 57,8 proc. 
w obwodzie nr 36 w Jazgarzewie.

Największa frekwencja odnotowana zo-
stała w Józefosławiu, gdzie do urn poszło po-
nad 79 proc. uprawnionych. Najniższa fre-
kwencja 53,1 proc. była w obwodzie nr 41,
gdzie głosowali mieszkańcy Szczak i Wólki
Prackiej. – Dziękuję mieszkańcom za oby-
watelską postawę i tak liczny udział w wy-
borach, szczególne wyróżnienie za mobili-
zację należy się mieszkańcom Józefosławia,
gdzie frekwencja była jedną z najwyższych
w Polsce – podkreśla burmistrz Zdzisław Lis.

Aż 68,4 proc. uprawnionych mieszkańców 
w naszej gminie wzięło udział w II turze wybo-
rów. To o ponad 15 proc. więcej niż wyniosła
średnia krajowa.

Wybory Prezydenckie w Piasecznie

Trwa opracowywanie koncepcji terenu rekreacyjnego w centrum Piaseczna przy alei Róż.
Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do 8 czerwca.

Park zachodni przy al. Róż
Łapmy stare Piaseczno
Wzbudzająca duże zainteresowanie
książka „Mieszkańcy wspominają” od
czerwca będzie dostępna w księgarni
Bzyk przy ul. Warszawskiej. str. 2

Do 31 maja trwa głosowanie na
plac zabaw, który może powstać
w Józefosławiu w ramach przy-
gotowywanego przez gminę
parku przy ul. Ogrodowej.

* str 4

Teren zielony przylegający do osiedla
„Jedność” podzielono na dwie części.
W pierwszym etapie budowy będzie
realizowany plac zabaw dla dzieci
wraz z urządzeniami sprawnościo-
wymi dla dorosłych. W tej części za-
planowano nowy układ komunikacji
z kostki brukowej, łączący się w jedną
całość z drugą częścią parku o cha-
rakterze wypoczynkowym, której
głównym akcentem będzie altana.

Plac zabaw będzie podzielony na
trzy części: dwie na polach piasko-
wych i jedną przeznaczoną dla ma-
luchów oraz ich opiekunów. Na placu
dla najmłodszych znajdą się bujaki
na sprężynie, piaskownica, zamek,
huśtawki i urządzenia sprawno-
ściowe dla seniorów. Na drugim

placu, dla średniaków, przewiduje się
bujaki na sprężynie, chatkę na pia-
sku, karuzelę, zestaw zabawowo-
-sprawnościowy oraz huśtawkę
ważkę. Dla starszaków zaplanowano
trzeci plac zabaw – na nawierzchni
elastycznej, wyposażony w urządze-
nia zabawowo-sprawnościowe, pira-
midę linową, huśtawki i karuzelę.
Przy alejkach zaplanowano ławeczki
w otoczeniu krzewów, przewiduje się
również wyprofilowanie górek i ob-
sadzenie ich ozdobnymi drzewkami.
Sam plac zabaw będzie ogrodzony.

Cały teren będzie obsadzony
drzewami stanowiącymi izolację od
hałasu. Przewiduje się również do-
datkowe oświetlenie i monitoring
całego obszaru.

Drugą część terenu zaplano-
wano jako część parkową przezna-
czoną do wypoczynku. Na środku
zaprojektowano ażurową altanę z ła-
weczkami, która będzie obsadzona
pnącymi różami. Układ komunikacji
będzie odwzorowaniem istniejących
przedeptów. Przewidziano również
utworzenie placyków wypoczynko-
wych dla seniorów, gdzie będą m.in.
stoliki szachowe oraz urządzenia do
rekreacji ruchowej. Altanę będą ota-
czać okręgi z nasadzeniami krze-
wów ozdobnych róż. W tej części
przewidziano dekoracyjne niskie
oświetlenie wraz z monitoringiem.

Alejki spacerowe z kostki bruko-
wej, przy których przewidziano
ławki i kosze, zaprojektowane są 

w szerokości 2 metrów. Pierwszy
etap, czyli przygotowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej 
i zgłoszenie budowy, potrwa do
dwóch miesięcy, zaś budowa po-
winna się zakończyć na koniec lata.

Przygotowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej drugiego
etapu, a także zgłoszenie budowy
oraz ogłoszenie przetargu na wyko-
nawstwo, powinny udać się do końca
2015 roku, zaś sama realizacja zapla-
nowana jest na wiosnę 2016 roku.

Konsultacje społeczne trwają do
8 czerwca – uwagi można przekazy-
wać do Wydziału UTP do pani Patry-
cji Zych – nr tel.: 22 701 76 79 lub 
e-mail: zych@piaseczno.eu.

*

ETAP I

1. Plac zabaw: pola piaskowe dla malu-
chów, zabawki dla starszaków na na-
wierzchni elastycznej
2. Urządzenia sprawnościowe dla seniorów
3. alejki spacerowe
4. Aranżacja zieleni: zieleń izolacyjna,
górki z nasadzeniami drzewek ozdob-
nych, trawniki
5. Mała architektura

ETAP II

1. Nowy układ alejek
2. Różanka - altana
3. Nowe nasadzenia krzewów
4. Placyki wypoczynkowe dla seniorów
5. Urządzenia sprawnościowe dla doro-
słych
6. Mała architektura
7. Oświetlenie i monitoring



Wicemistrz gratulacje odebrał 
z rąk burmistrza Piaseczna Zdzi-
sława Lisa oraz przewodniczącego
Rady Miejskiej w Piasecznie Piotra
Obłozy. Michał w nagrodę za wy-
walczenie srebrnego medalu pod-
czas zawodów w Turcji otrzymał
profesjonalny kompas oraz spe-
cjalistyczne buty do biegania. Po-
konał on ponad 40 zawodników 
z kilkudziesięciu krajów w swo-
jej kategorii w trudnym, górzy-
stym terenie. W sumie w Mistrzo-
stwach uczestniczyło prawie 600
uczniów z całego świata.

Zawody miały miejsce 18–24
kwietnia 2015 r. w Antalyi w Tur-
cji. Michał został zakwalifikowany

do udziału w Mistrzostwach jako
jedyny zawodnik z Mazowsza 
w swojej kategorii wiekowej. Za-
wodnik ten uprawia bieg na orien-
tację od czterech lat. Aktualnie na-
leży do najlepszych zawodników
w kategorii młodzików w Polsce,
o czym świadczą zdobyte przez
niego w 2014 roku:
• 2  złote medale i 1 srebrny na Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików;
• 1 złoty i 1 srebrny medal w Pucha-
rze Najmłodszych (ogólnopolskich
zawodach dzieci i młodzików);
• 1 złoty medal na Klubowych Mi-
strzostwach Polski w biegu szta-
fetowym. *
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Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 8  13 maja 2015 r.

Sesja rozpoczęła się od wręczenia nagrody dla ucznia Gimna-
zjum Nr 1 Michała Pierzchały, który w Turcji zdobył Szkolne Wi-
cemistrzostwo Świata w Biegach na Orientację. Następnie ślu-
bowanie złożyła radna Ewelina Wójcik, wybrana w wyborach
uzupełniających.

W dalszej kolejności radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji,
a sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił prze-
wodniczący Rady Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu wniosków i in-
terpelacji skarbnik zapoznała radnych z sytuacją finansową gminy.

Zmiany budżetowe
Radni wprowadzili następujące zmiany w budżecie na 2015 rok:
- przesunięto następujące kwoty w ramach zadań inwesty-
cyjnych z przeznaczeniem na: OSP Jazgarzew - 37 tys. zł; Szkołę
Podstawową w Zalesiu Górnym - 150 tys. zł; Gimnazjum Nr 2 -
250 tys. zł; Szkołę Podstawową Nr 5 w Piasecznie - 33 tys. zł; 
– o 80 tys. zł zwiększono środki na przebudowę ul. Szpitalnej;
- o 10 mln zł zmniejszono przychody z tytułu emisji obligacji,
zarazem zwiększono wolne środki;
- kwotę 30 tys. zł przeznaczono na aktualizację dokumentacji
projektowej budynków A2 i C przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie;
- zwiększono wydatki o 61 760 zł na remont ulic: Szklarniowej
i Traktowej w Mieszkowie, Słonecznej w Szczakach i Zawadz-
kiej w Wólce Prackiej;
- kwotę 114 134 zł z wynajmu pomieszczeń szkolnych przeznaczono
na remonty w szkołach; kwotę 2 875 tys. zł na remonty dróg i od-
wodnienia; 3 600 zł na zakup lamp oświetleniowych dla OSP w Bo-
browcu; 15 tys. zł na zakup tablic do koszykówki; 12 tys. zł na zakup
wyposażenia i sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół Publicznych
w Piasecznie; 120 tys. zł na zagospodarowanie działki przy ul. Cy-
raneczki przy Klubie Kultury w Józefosławiu; 250 tys. zł na budowę
ścieżki rekreacyjnej wokół drugiego stawu przy Górkach Szymona;
154 400 zł na oświetlenie uliczne; 130 tys. zł na wykonanie obiektów
sportowych w parku przy ul. Ogrodowej; 80 tys. zł na zakup dwóch
kontenerów socjalnych na potrzeby użytkowników Orlika przy ul.
Chyliczkowskiej; 100 tys. zł na uporządkowanie terenów sporto-
wych; 65 tys. zł na modernizację budynku przy ul. Ogrodowej 9 
w Głoskowie Letnisku oraz 40 tys. zł na projekt budynku na placu
sportowo-rekreacyjnym w Woli Gołkowskiej;
- kwotę 1 347 426 zł przeznaczono na budowę bieżni lekko-
atletycznej na stadionie miejskim;
– zwiększono wydatki o kwotę 278 330 zł na odszkodowania
dla osób fizycznych.

Rada wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Piaseczno na lata 2015–2025 oraz odrzuciła zarzut
naruszenia interesu prawnego Stowarzyszenia Tulipanów.

Zagospodarowanie przestrzenne
Radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-

wego planu zagospodarowania dla części terenu w Gołkowie,
części miasta Piaseczna dla obszaru działki o nr ewid. 14/12 obręb
11, a także dla terenów w Jazgarzewie i Wólce Pęcherskiej PGR.
Plan ma też zostać sporządzony dla części Mieszkowa, Zalesia
Górnego, Głoskowa PGR i miejscowości Karolin PGR.

Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Orzeszyn oraz części wsi Głosków.

Nadano nazwy ulicom: Mistrza Józefa Stanka w Złotokłosie
oraz Ibisa w Głoskowie. Przeprowadzono też korektę nazwy ulicy
Głuszca w Głoskowie.

Nieruchomości
Radni wyrazili zgodę na wynajęcie nieruchomości położonej

w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 47, a także na wynajęcie lo-
kalu użytkowego w budynku mieszkalnym przy ul. Nadarzyńskiej
1 w Piasecznie na okres do 10 lat.

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
działki w Piasecznie przy ul. Szmaragdowej, zabudowanej bu-
dynkiem mieszkalnym - na rzecz użytkownika wieczystego.

Rada wyraziła zgodę na zawarcie umowy najmu powierzchni
dachu OSP Chojnów, niezbędnej do realizacji budowy instalacji
stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange.

Pozostałe
Radni zdecydowali o utworzeniu Zespołu Szkół Publicznych

w Zalesiu Górnym przy ul. Sarenki 20. 
Rada zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1 lipca
2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

Wprowadzono też zmianę w „Programie opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Piaseczno w 2015 r.”.

Zmieniono składy osobowe komisji problemowych Rady
Miejskiej. Nową radną Ewelinę Wójcik powołano do: komisji
prawa, handlu i porządku publicznego, komisji sportu oraz ko-
misji zdrowia i opieki społecznej i komisji rewizyjnej.

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały do-
stępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.

Uczeń Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie Michał Pierzchała został nagrodzony na sesji Rady
Miejskiej za zdobycie Szkolnego Wicemistrzostwa Świata w Biegach na Orientację.

Biegacz na orientację nagrodzony

Uczeń Gimnazjum Nr 1 Michał Pierzchała odbiera gratulacje od
burmistrza Piaseczna za zdobycie Wicemistrzostwa Świata w bie-
gach na orientację Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Wydawnictwo Biura Promocji 
i Informacji Gminy ukazało się
w marcu 2015 roku i spotkało 
z takim zainteresowaniem mie-
szkańców, że rozeszło się prak-
tycznie w ciągu kilku dni.

– Dziesiątki telefonów i od-
wiedzających osób skłoniły nas
do dodruku tej poszukiwanej po-
zycji – mówi Łukasz Wyleziński,
kierownik biura promocji. – Aby
to było możliwe, tym razem po-
szukaliśmy partnera i dystrybu-
ować będziemy ją poprzez księ-
garnię – dodaje.

Historyczne piaseczyńskie
nazwiska, najstarsi obywatele
naszego miasta wspominają
czasy, które minęły, i miejsca,
których już nie ma. – Opowieści
naszych nestorów, opatrzone ar-
chiwalnymi, w części nigdzie 
dotąd niepublikowanymi zdję-
ciami, a spisane pieczołowicie
przez Małgorzatę Kawkę, to rzecz
bezcenna – podkreśla Małgorzata
Szturomska, która wspólnie ze
Stanisławem Hofmanem konsul-

towała wydawnictwo, dobierając
do niego fotografie.

Bez znajomości historii i tra-
dycji miejsca, w którym żyjemy,
trudno jest się z nim utożsamić,
polubić je. Stąd narodził się 
pomysł akcji „Łapmy stare Pia-
seczno” – pisze we wstępie po-
mysłodawczyni, radna Magda-
lena Woźniak. Akcji, której ce-
lem jest – poprzez rozmaite
formy: nagrania, zapisy, filmy 
i fotografie – „złapanie” i zacho-
wanie pamięci o Piasecznie. Cze-
kamy na propozycje, projekty 
i pomysły od osób prywatnych,
stowarzyszeń, fundacji, organi-
zacji, szkół – słowem od każdego,
kto jest zainteresowany tema-
tem i ma pomysł na „złapanie”
starego Piaseczna.

W sobotę 13 czerwca o godz.
11.00 przed księgarnią Bzyk za-
planowane jest spotkanie z au-
torką książki oraz mieszkań-
cami, których wspomnienia
zostały spisane. Będzie to do-
skonała okazja do rozmowy 

o dawnych dziejach Piaseczna,
a także podzielenia się wła-
snymi wspomnieniami.

Książka będzie dostępna od po-
czątku czerwca w księgarni Bzyk,
ul. Warszawska 5, w cenie 14,90 zł.

Książka w ramach akcji „Łapmy stare Piaseczno”, zawierająca spisane przez Małgorzatę
Kawkę wspomnienia mieszkańców, od czerwca dostępna będzie w księgarni.

Mieszkańcy wspominają

Wiosną tego roku w związku 
z licznymi głosami płynącymi
od mieszkańców Józefosławia 
i Julianowa gmina Piaseczno
wystąpiła do Zarządu Trans-
portu Miejskiego w Warsza-
wie z prośbą o rozpatrzenie
możliwości zwiększenia czę-
stotliwości kursowania auto-
busów linii 739. W odpowiedzi
ZTM poinformował, że nie ma
możliwości zwiększenia liczby
kursów bez konieczności mo-
dyfikacji tras już funkcjonują-
cych linii. 14 maja na posie-
dzeniu Komisji Polityki Go-
spodarczej przedstawiciel
ZTM Daniel Złamal przedsta-
wił szczegółowo propozycje
zmian oraz wyjaśniał wszyst-
kie, argumentując, że przed-
stawiony przez ZTM projekt
wynika z licznych wniosków
i zapytań płynących do ZTM
bezpośrednio od mieszkań-

ców. Większość z zapropono-
wanych przez ZTM rozwiązań
nie spotkała się jednak z przy-
chylnością zarówno piase -
czyńskich specjalistów od
komunikacji, jak i obecnych
na spotkaniu radnych, którzy
wyrazili opinię, że poprawa
funkcjonowania połączeń au-
tobusowych w jednym rejonie
miasta nie powinna odbywać
się kosztem pogorszenia sytu-
acji komunikacyjnej w innym
miejscu. – Pojawiła się propo-
zycja ZTM zwiększenia ilości
kursów dla 739 kosztem kur-
sów na linii 727, której w żad-
nym wypadku nie braliśmy
pod uwagę – mówi burmistrz
Zdzisław Lis. – Obie te linie są
dla nas strategiczne i będzie-
my dążyć do zwiększenia ilo-
ści kursów, ale nie kosztem
osłabienia innych tras – dodaje
burmistrz.

Jedną z bardziej realnych
propozycji, służących popra-
wie obsługi komunikacyjnej
Józefosławia i Julianowa, wy-
daje się skrócenie obecnej tra-
sy linii 739 do pętli przy cmen-
tarzu komunalnym oraz rów-
noczesne uruchomienie no-
wej lokalnej linii L, np. L39,
która zapewniłaby dojazd do
Piaseczna. Takie rozwiąza-
nie pozwoli na jednoczesne
zwiększenie liczby kursów na
linii 739 oraz poprawi kontakt
z miastem. Oczywiście uru-
chomienie dodatkowej linii lo-
kalnej wiąże się z kosztami
rzędu 70 tys. zł miesięcznie.
Na chwilę obecną w budżecie
gminy nie zaplanowano ta-
kich środków, jednak bur-
mistrz obiecał, że będzie za-
biegał, aby znaleźć niezbędną
kwotę na poprawę obsługi ko-
munikacyjnej w tym rejonie.

– Będziemy również chcieli za-
pytać o zdanie samych miesz-
kańców. To oni przecież na co
dzień będą korzystać z tej linii.
Mam nadzieję, że uda nam się
wspólnie wypracować najlep-
sze rozwiązanie – mówi bur-
mistrz Piaseczna.

Kolejne spotkanie piase-
czyńskich radnych z przedsta-
wicielem ZTM odbędzie się 
w czerwcu. Poznamy wtedy
nową propozycję ZTM doty-
czącą możliwych w ramach
obecnej współpracy modyfi-
kacji na liniach komunikacyj-
nych obsługujących gminę
Piaseczno. Do tego czasu Wy-
dział Infrastruktury i Trans-
portu Publicznego przy uz-
godnieniach z ZTM powinien
przedstawić realny projekt
uruchomienia nowej linii lo-
kalnej obsługującej Józefosław
i Julianów.                                    *

Trwają konsultacje społeczne w sprawie propozycji zmian niektórych piaseczyńskich
linii komunikacyjnych.

Poprawić komunikację w Józefosławiu
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Poniżej przedstawiamy za-
rys najważniejszych spraw 
i problemów, którymi bur-
mistrz i kierownictwo zaj-
mowali się od 15 kwietnia
do 13 maja 2015 r.

Burmistrz ogłosił 
przetargi na:
• zakup, dostawę i montaż
mebli oraz wyposażenia szkol-
nego, biurowego, gospodar-
czego, sportowego i innego
dla dobudowanej części ZSP 
w Józefosławiu przy ul. Kame-
ralnej 11;
• zorganizowanie wypoczynku
letniego z programem profi-
laktycznym dla dzieci i mło-
dzieży z rodzin dysfunkcyjnych
z terenu gminy Piaseczno;
• odtworzenie elewacji, uło-
żenie izolacji na ścianach fun-
damentowych oraz renowację
tarasów i balkonów w budynku
Przedszkola Nr 3 przy ul. Ja-
worowej 4 w Piasecznie;
• zakup i dostawę materiałów
do remontu dróg gminnych;
• wykonanie wymiany po-
krycia dachowego, obróbek
blacharskich, instalacji od-
gromowej, ułożenie izolacji

termicznej dachu oraz mo-
dernizację kominów ponad
dachem w budynku miesz-
kalnym wielorodzinnym  z czę-
ścią przedszkola przy ul. Sie-
rakowskiego 11 i 11A w Pia-
secznie;
• wykonanie inwentaryzacji
systemu oświetlenia ulic mia-
sta i gminy Piaseczno z bazą
danych obiektów oświetlenia
w formie aplikacji interneto-
wej z elementami GIS;
• konserwację rowów od-
wodnieniowych – eksploatacja
studzienek, kanałów, wpustów
ulicznych na terenie gminy;
• remont ul. Traugutta po-
między ul. Norwida i ul. M. Ko-
nopnickiej w Piasecznie oraz
remont ul. Batorego w Pia-
secznie – nakładki asfaltowe;
•remont ul. Leśnej w Żabieńcu
– nakładka asfaltowa.

Burmistrz zatwierdził
przetargi na:
• dwukrotne koszenie i czysz-
czenie przydrożnych rowów,
cieków podstawowych i prze-
pustów na terenie gminy, wy-
konawca: CERMAT-PRODBET
Sp. z o.o., za cenę ryczałtową
brutto 348 137,94 zł;
• zorganizowanie wypoczynku
letniego z programem profi-
laktycznym dla dzieci i mło-
dzieży z rodzin dysfunkcyj-
nych z terenu gminy Piasecz-
no, wykonawcy: część I (mo-
rze): SUN TOURS z Radomia, 
za cenę 1580 zł za jedną osobę,
część II (góry): Agencja Tury-
styczna OLA s.c. z Siemianowic
Śląskich, za cenę 986 zł za jedną
osobę;

• modernizację urządzeń lek-
koatletycznych na terenie
stadionu miejskiego w Pia-
secznie, wykonawca: Garde-
nia Sport z Warszawy, za cenę
468 667,76 zł;
• kontynuację remontu ulic
Prackiej i Wroniej w Henry-
kowie Uroczu, wykonawca:
FAL-BRUK Sp. z o.o., za cenę
211 683,00 zł;
• opracowanie wielobran-
żowego projektu budowla-
nego i wykonawczego ul.
Wenus (505 m), na odcinku
ul. Wenus w rejonie skrzyżo-
wania z ul. Alaski w Józefo-
sławiu, wykonawca: Pra-
cownia Projektowa R-Plan,
za cenę 82 287,00 zł;
• remont ulic Płaczącej
Wierzby, Pieszej i Pszczelej 
w Woli Gołkowskiej – utwar-
dzenie tłuczniem wraz z od-
wodnieniem, wykonawca: CER-
MAT-PRODBET Sp. z o.o., za
cenę 216 141,75zł.

W tym okresie burmistrz zaj-
mował się bieżącymi spra-
wami, m.in. odbyły się nastę-
pujące spotkania i wydarze-
nia z udziałem burmistrza:
16 kwietnia
– spotkanie z wójt gminy
Lesznowola w sprawie bu-
dowy ul. Geodetów;
– udział w posiedzeniu Mło-
dzieżowej Rady Gminy;
17 kwietnia – spotkanie z pro-
boszczami z terenu gminy Pia-
seczno w sprawie ustalenia za-
sad współpracy przy organizacji
Światowego Dnia Młodzieży;
18–19 kwietnia – udział w szko-
leniu Rady Miejskiej;

22 kwietnia
– spotkanie z przedstawicie-
lami Auchan, architektami
oraz pracownikami Wydziału
IT w sprawie przebudowy ul.
Geodetów;
– spotkanie ze starostą pia-
seczyńskim;
23 kwietnia – spotkanie ze sta-
rostą piaseczyńskim u woje-
wody mazowieckiego w spra-
wie przejęcia nieruchomości
będących własnością Skarbu
Państwa;
24 kwietnia– udział w ob-
chodach Miesiąca Pamięci
Narodowej;
25 kwietnia – udział w zlocie
pojazdów zabytkowych – wrę-
czenie pucharów;
28 kwietnia – udział w wal-
nym zgromadzeniu wspólni-
ków spółki PCU Piaseczno;
29 kwietnia – kontynuacja
rozmów z wójt gminy Lesz-
nowola oraz przedstawicie-
lami Auchan w sprawie prze-
budowy ul. Geodetów;
6 maja – udział w posiedzeniu
Rady Sportu;
7 maja 
– spotkanie z dyrektorami
jednostek oświatowych;
– udział w posiedzeniu Rady
Oświatowej;
9 maja – udział w obchodach
Dnia Strażaka.

Burmistrz na bieżąco or-
ganizował posiedzenia kierow-
nictwa urzędu, podczas któ-
rych omawiane były bieżące
sprawy gminy, współpracował
z organami Rady Miejskiej oraz
brał udział w posiedzeniach ko-
misji Rady Miejskiej.        

*

Sprawozdanie z pracy burmistrza
od 15 kwietnia do 13 maja 2015 r.

Podczas 8. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie pani Ewelina
Wójcik złożyła uroczyste ślubowanie i odebrała nomi-
nację na radną. Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Nowa radna 26 kwietnia 2015 roku wygrała wybory uzu-
pełniające w okręgu nr 10, zarządzone po złożeniu man-
datu radnej przez Barbarę Rudzińską-Mękal, która ob-
jęła stanowisko w zarządzie PWiK Piaseczno.

Ewelina Wójcik jest mieszkanką Piaseczna i absol-
wentką Politechniki Warszawskiej na kierunku Zarządza-
nie i Inżynieria Produkcji. Należy do Klubu Radnych Plat-
formy Obywatelskiej.

W Radzie Miejskiej pracować będzie w komisji prawa,
handlu i porządku publicznego, komisji zdrowia i opieki
społecznej, komisji sportu oraz komisji rewizyjnej.

Ewelina Wójcik będzie pełnić dyżur po telefonicznym
lub mailowym umówieniu. Dane kontaktowe na stronie
www.bip.piaseczno.eu w zakładce „Rada Miejska”.

Nowa radna gminy
Piaseczno

Zmiana rozkładu linii P-3
Od 11 maja 2015 r. zmianie uległ rozkład jazdy linii P-3. Zmiany
dotyczą godziny pierwszego i ostatniego kursu tej linii:

• było 7.28 – jest 6.28
• było 15.28 – jest 16.28
Pełny rozkład lokalnej linii dowozowej P-3 znajduje się na

stronie www.piaseczno.eu w zakładce „Komunikacja”.               *

28 maja 2015 r. w godz. 14.00–16.00 zapraszamy do sali
konferencyjnej Urzędu Miasta na spotkanie dotyczące
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy
Piaseczno.

Miasto i Gmina Piaseczno jest na etapie opracowywania
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument
strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do
osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego,
tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia
efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powie-
trza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowni-
ków energii.

W związku z opracowywanym dokumentem 28 maja
2015 r. w godz. 14.00–16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno odbędzie się spotkanie informacyjne.

Zapraszamy interesariuszy dokumentu: dostawców
energii, właścicieli lokalnych ciepłowni, administratorów
nieruchomości (przedstawicieli spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych), przedstawicieli zakładów przemysło-
wych, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych oraz
wszystkich zainteresowanych tworzonym Planem Gospo-
darki Niskoemisyjnej.

Spotkanie będzie prowadzone przez firmę opracowu-
jącą na zlecenie gminy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Miasta i Gminy Piaseczno – Agencję Użytkowania i Posza-
nowania Energii Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza konkurs na
stanowiska:
1. dyrektora Przedszkola Nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakow-
skiego 11, 05-500 Piaseczno;
2. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie, 
ul. Szkolna 14, 05-500 Piaseczno;
3. dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Piasecznie, al. Kalin 30, 
05-500 Piaseczno;
4. dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Jazgarzewie, 
ul. Szkolna 10, 05-502 Piaseczno;
5. dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym,
ul. Sarenki 20, 05-540 Zalesie Górne.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wy-
magania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wy-
magań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca sta-
nowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze 
w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach
publicznych placówek (DzU Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje na temat dokumentów wy-
maganych przy składaniu oferty znajdują się w pełnej tre-
ści ogłoszenia umieszczonego w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Piaseczno www.bip.piaseczno.eu w za-
kładce „Praca w jednostkach organizacyjnych”.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z po-
danym adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA (trzeba podać nazwę
i adres placówki, której konkurs dotyczy), w terminie do
3 czerwca 2015 r., do godz. 16.00 w kancelarii Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana
przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania
konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Konkurs na stanowiska
dyrektorów

7 maja weszło w życie zarządzenie burmistrza, które
ułatwi mieszkańcom spłatę zaległości czynszowych za
używanie gminnych lokali mieszkalnych i socjalnych.

Wszyscy zainteresowani odpracowaniem długu powinni
wypełnić wniosek dostępny w formie elektronicznej 
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piaseczno.eu
w zakładce „Wydział Polityki Mieszkaniowej” lub w kan-
celarii Urzędu złożyć wypełniony wniosek papierowy.
Wniosek i szczegółowe informacje dostępne są również
w pokoju nr 61. Po pozytywnej weryfikacji wniosku zo-
stanie zawarte porozumienie pomiędzy gminą a wnio-
skodawcą, na mocy którego w zamian za świadczenie
pracy na rzecz gminy odpracowujący zmniejszy swoje
zadłużenie czynszowe.

Rozliczenie pracy będzie następować w systemie go-
dzinowym, w którym przyjęto stawkę 10 zł brutto za go-
dzinę wykonanego świadczenia. Praca powinna być wy-
konana rzetelnie i sumiennie, co będzie potwierdzać
swym podpisem osoba nadzorująca.

Charakter wykonywanej pracy będzie uzależniony od
aktualnych potrzeb gminy. Przeważnie będą to drobne
prace porządkowe, zamiatanie, koszenie trawy itp.

– Mam nadzieję, że taka forma współpracy poprawi
choć trochę sytuację ściągalności opłat za korzystanie
z lokali mieszkalnych i socjalnych. W chwili obecnej za-
dłużonych jest ponad 250 lokali na łączną kwotę ponad
2,3 mln zł. Sądzę, że warto podjąć dialog i dać ludziom
będącym w ciężkiej sytuacji finansowej jakąś alterna-
tywę, która choć w minimalnym stopniu przyczyni się
do poprawy ich losu – motywuje swą decyzję burmistrz
Zdzisław Lis.

Odpracuj swój dług
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Józefosław liczy
na Wasz głos

Do 31 maja trwa internetowe głosowanie na lokalizację
kolejnych dwudziestu placów zabaw NIVEA.

Józefosław wciąż walczy o plac zabaw i jest coraz bliższy
sukcesu. W I turze ogłoszonego przez NIVEA konkursu, który
zakończył się w kwietniu, Józefosław zajął 21. miejsce i za-
brakło dosłownie kilkadziesiąt głosów, aby jeden z dwudziestu
fundowanych przez firmę kosmetyczną placów zabaw został
zlokalizowany przy ul. Ogrodowej, gdzie właśnie powstaje
ogólnodostępny park przygotowywany przez gminę.

Teraz trwa dogrywka o kolejne dwadzieścia „Podwórek
NIVEA” i zostało raptem kilka dni głosowania. Józefosław
długo utrzymywał się na drugim miejscu, ale od kilku dni
spada na kolejne pozycje. Aby wysiłek setek mieszkańców,
którzy zjednoczyli się w tej grze o miejsce zabaw dla swoich
dzieci, nie poszedł na marne, apelujemy o pomoc do wszyst-
kich bliższych i dalszych sąsiadów o wsparcie w głosowaniu.

Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową
www.nivea.pl/podworko.

Nowa taryfa PWiK

Woda lepsza, cena ta sama
Zgodnie z uchwałą Rady cena
wody dla wszystkich odbiorców
pozostanie na poprzednim po-
ziomie tj. 3,47 zł/m3 (cena brutto).
Jednocześnie dzięki działaniom
podjętym wspólnie przez burmi-
strza Zdzisława Lisa i nową pre-
zes PWiK Barbarę Rudzińską--
Mękal pojawiła się szansa na
rozwiązanie zgłaszanego przez
mieszkańców problemu, czyli na
znaczne poprawienie jakości pły-
nącej z naszych kranów wody.

Ścieki w górę – i dlaczego
Jeśli chodzi o odbiór ścieków,

to ich cena (zgodnie z aktual-
nymi przepisami) została zrów-
nana dla obu grup taryfowych i
wyniesie brutto 8,91 zł/m3. Dla
klientów indywidualnych (przy
uwzględnieniu dotychczasowej
dopłaty do ścieków przez gminę
w wysokości 0,24 zł/m³) oznacza
to wzrost o brutto 1,86 zł/m3 od-
prowadzanych ścieków. Dla pod-
miotów użyteczności publicznej
wzrost o brutto 1,62 zł/m³. Dla
podmiotów prowadzących dzia-
łalność gospodarczą oznacza to
obniżkę o brutto 0,14 zł/m³. Pod-
miotom gospodarczym odpro-
wadzającym ścieki przemysłowe
o przekroczonych dopuszczal-
nych wskaźnikach zanieczysz-
czeń naliczane będą wyższe opła-
ty – zgodne z przyjętą w uchwale
tabelą cen.

Na nową taryfę dla odbioru

ścieków złożyły się następujące

czynniki:

– Wzrost bieżących kosztów eks-
ploatacji i utrzymania, takich jak
koszty materiałów i usług, opłaty
za energię, opłaty za korzystanie
ze środowiska itp.
– Sfinalizowanie dwóch nowych
inwestycji tj. budowy sieci kana-
lizacji sanitarnej w Baszkówce 
i zachodniej części Głoskowa oraz
wynikający z tego obowiązek
uwzględnienia w taryfie ich
amortyzacji. Założony poziom
wszystkich powyższych kosztów
stałych wynosi 27,9 mln zł, co w
porównaniu z okresem ubiegłym
oznacza wzrost o 725 tys. zł.
– Urealnienie założeń taryfowych.
Dla opracowania poprzedniej ta-
ryfy przyjęto założenie odbioru
3344 tys. m3 ścieków, co wpraw-
dzie pozwoliło utrzymać niższe
ceny, ale w świetle wyników wy-
konania okazało się założeniem
zbyt optymistycznym i przesza-
cowanym. Obecnie założenia zo-
stały obniżone i urealnione.

Warto tu dodać, że przedsta-
wione Radzie Miejskiej taryfy
muszą odzwierciedlać wszystkie
realne koszty związane z dostar-
czaniem wody i oczyszczaniem
ścieków. Jednocześnie PWiK nie
ma prawa na sprzedaży wo-
dy i odbiorze ścieków zarabiać
(Spółce wolno zarabiać jedynie
na dodatkowej działalności usłu-
gowej). Utrzymanie i remonty
istniejącej sieci oraz budowa no-

wej powinny odbywać się ze
środków pozyskanych z tytułu
amortyzacji lub ewentualnie 
z pozyskanych środków ze-
wnętrznych. Proponowana ta-
ryfa może być decyzją Rady
Miejskiej dotowana z budżetu
gminy. Miało to miejsce w po-
przednim okresie taryfowym
dla gospodarstw domowych 
z terenu Piaseczna. W odczuciu
mieszkańców była to kwota nie-
odczuwalna, jednak w skali
gminnego budżetu znacząca,
dlatego gmina zaniechała dal-
szego dotowania.

Potrzeba więcej klientów
i więcej ścieków

Oznacza to, że dla utrzymy-
wania cen na akceptowalnym
poziomie konieczne jest pozy-
skiwanie nowych klientów i od-
biór jak największej ilości ście-
ków (jak wynika z przedsta-
wionych przez PWiK wyliczeń,
każde dodatkowe 50 tys. m3 ście-
ków przekłada się na minus 10
groszy w taryfie). Możliwe jest
to nie tylko dzięki budowie no-
wej sieci kanalizacyjnej (o czym
dalej), ale także poprzez dociąże-
nie i pełne wykorzystanie sieci
już istniejącej. Zadanie to jest
obecnie dla Piaseczna prioryte-
tem, a wynika nie tylko z oczy-
wistego faktu, że rozłożenie
kosztów budowy sieci i jej amor-
tyzacji na większą ilość klientów
oznacza automatyczne obniże-
nie ceny, ale także z konieczności
spełnienia wymogów unijnych.
Gmina Piaseczno z racji pozyska-
nych funduszy europejskich
musi rozliczyć się z uzyska-
nia efektu ekologicznego, tzn. 
z liczby odbiorców przyłączo-
nych do wybudowanej przy
udziale unijnych środków sieci.
Rozliczenie to powinno nastąpić
do końca 2015 roku, a brak za-
dowalających wyników grozi
zwrotem unijnych dotacji. Jed-
nocześnie nakładają się na to
wymogi unijnej dyrektywy
„ściekowej”, która – pod groźbą
nałożonych na Polskę kar – na-
kłada na wszystkie gminy obo-
wiązek skanalizowania terenów
tzw. aglomeracji. Aglomeracja
Piaseczno wyznaczona została
w uchwale Nr 36/11 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 
z dnia 21 marca 2011 r. i obejmuje
następujące miejscowości: Bą-
kówkę, Bobrowiec, Chylice, Chy-
lice-Pólko, Chyliczki, Głosków
(zachodnią część), Głosków-PGR,
Głosków-Letnisko, Gołków, Ja-
strzębie, Jazgarzew, Jesówkę, Ju-
lianów, Józefosław, Kamionkę,
Piaseczno, Robercin, Siedliska,
Wolę Gołkowską, Wólkę Kozo-
dawską, Zalesie Górne i Żabie-
niec. Z tych powodów podłącze-
nie wszystkich mieszkańców,
tam gdzie warunki techniczne
na to pozwalają, jest w tej chwili
dla Piaseczna zadaniem najpil-
niejszym.

Dociążenie istniejącej
sieci

Tymczasem – choć z ustawy
o utrzymaniu porządku i czysto-
ści w gminach wynika taki obo-
wiązek – wciąż nie wszyscy
mieszkańcy są przyłączeni do już
istniejącej sieci kanalizacyjnej. 
Z danych PWiK wynika, że cho-
dzi o około 850 przyłączy. Usta-
wowo gmina ma możliwość
przymuszania opieszałych miesz-
kańców drogą decyzji admini-
stracyjnych, po wydaniu któ-
rych, w sytuacji niezastosowania
się przez mieszkańców do wyda-
nego nakazu, możliwe jest roz-
poczęcie procedury egzekucyj-
nej, a w jej wyniku zastępcze
wykonanie przyłącza przez gmi-
nę lub PWiK przy obciążeniu
mieszkańców kosztami, z ewen-
tualnymi działaniami komorni-
czymi włącznie. Jest to jednak
rozwiązanie restrykcyjne, po
które planuje się sięgać w osta-
teczności. Obecnie, wychodząc 
z założenia, że dla wielu miesz-
kańców barierą w wypełnieniu
obowiązku przyłączeniowego
nie jest zła wola, ale brak możli-
wości finansowych, Spółka PWiK
opracowała i uruchomiła Pro-
gram Promocyjny oferujący atrak-
cyjne udogodnienia właścicie-
lom niepodłączonych posesji 
zlokalizowanych na terenach,
gdzie zrealizowano kanalizację
przy wykorzystaniu środków
unijnych.

Promocja na przyłącza
Program Promocyjny doty-

czy osób fizycznych i trwa do 
30 grudnia 2015 r. W celu skorzy-
stania z promocji należy do dnia
30 czerwca br. złożyć do PWiK
wniosek o wydanie warunków
technicznych podłączenia ka-
nalizacyjnego oraz zlecenie na
kompleksową budowę przyłącza.
Promocja przewiduje obniżenie
opłat za wydanie warunków
technicznych, za odbiór tech-
niczny przyłącza oraz za sporzą-
dzenie inwentaryzacji powyko-
nawczej do łącznej kwoty 312 zł
plus VAT. W odniesieniu do obo-
wiązujących stawek z cennika
PWiK stanowi to oszczędność dla
mieszkańca w wysokości brutto
453,26 zł. Proponowane są też
promocyjne ceny za wykonanie
1 m.b. przyłącza oraz studni re-
wizyjnej na posesji. Ponadto na
wniosek klienta płatność może
być rozłożona na 24 nieoprocen-
towane raty, a przy uiszczeniu
należności za przyłącze kanali-
zacyjne jednorazową płatnością
Spółka PWiK udzieli 10% rabatu.
Szczegółowy regulamin Promocji
oraz formularze wniosków są do-
stępne na stronie www.pwikpia-
seczno.pl oraz w siedzibie firmy.

Budowa nowych sieci
Drugim, oczywistym sposo-

bem na pozyskanie większej ilo-
ści ścieków jest kanalizowanie ko-

lejnych obszarów gminy i przy-
łączanie kolejnych nieruchomo-
ści. Takie są też oczekiwania
mieszkańców Orzeszyna, Pilawy,
Chojnowa, Bogatek, Grochowej,
Złotokłosu, Runowa czy Hen-
rykowa Urocza, Antoninowa,
Mieszkowa i Kuleszówki – i za-
dania te powinny znaleźć się 
w obecnie aktualizowanym wie-
loletnim planie inwestycyjnym
PWiK. Pamiętać jednak należy, że
każda nowa inwestycja pociąga
za sobą wzrost kosztów, co z kolei
ma wpływ na wysokość taryfy,
czyli cen płaconych przez miesz-
kańców. Dopóki koszty takiej in-
westycji rozkładają się na wystar-
czającą ilość nowych klientów,
wzrost cen nam nie grozi. Bywa
jednak, że społecznie oczekiwana
i potrzebna mieszkańcom in-
westycja jest z ekonomicznego
punktu widzenia nieopłacalna.
Inwestycja jest opłacalna i może
być wspomagana środkami unij-
nymi, jeśli spełnia założenie pod-
łączenia 120 mieszkańców na ki-
lometr sieci, a z góry wiadomo
jest, że dla wielu miejscowości na-
szej gminy wskaźnik ten jest nie-
osiągalny. Trzeba więc mieć świa-
domość, że uzyskany poprzez
skanalizowanie takich obszarów
wzrost liczby klientów i ilości do-
starczanych przez nich ścieków
może nie przynieść oczekiwa-
nego efektu w postaci obniżenia
ceny lub wręcz może ją podwyż-
szyć. Nie oznacza to, że gmi-
na zrezygnuje z inwestowania 
w oczekujące na kanalizację oko-
lice, ale biorąc te zależności pod
uwagę, PWiK przygotowuje ak-
tualizację Wieloletniego Planu In-
westycyjnego, w którym wskaże
kolejność i terminy realizacji pla-
nowanych działań. Plan ten bę-
dzie podlegał zaopiniowaniu
przez burmistrza i Radę Miejską.

A może odbiorcy 
zewnętrzni?

Kolejnym sposobem na po-
zyskanie większej ilości ścieków,
a co za tym idzie – na utrzymanie
taryfy dla naszych mieszkańców
na dotychczasowym poziomie,
jest pozyskiwanie przez PWiK
klientów zewnętrznych, dostar-
czających do naszych oczysz-
czalni ścieki na zasadach „ko-
mercyjnych”. Takim przykładem
może być, budząca nieuzasad-
nione obawy i kontrowersje, pod-
pisana, lecz wciąż niezrealizo-
wana umowa z gminą Prażmów,
na mocy której ścieki z Ustanowa,
położonego przy granicy gminy
Piaseczno, trafiałyby do niewy-
korzystującej wszystkich swoich
mocy przerobowych oczysz-
czalni w Wólce Kozodawskiej. Tu
rozwiać należy obawy okolicz-
nych mieszkańców, gdyż zdolno-
ści technologiczne oczyszczalni
dają gwarancję, iż ewentualny
odbiór dodatkowych ścieków nie
będzie powodował żadnych nie-
pożądanych uciążliwości.            *

Na majowej sesji Rada Miejska zatwierdziła opracowane przez PWiK stawki na wodę
i ścieki sanitarne. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 lipca br. do końca czerwca
roku 2016. Temat stał się okazją do głębszej dyskusji na temat piaseczyńskiej gospo-
darki wodno-ściekowej, dotychczas zrealizowanych oraz planowanych inwestycji
oraz wynikających z nich zależności.

Zakątek Kultury
W czerwcu, lipcu i sierpniu na dziedzińcu Przystanku Kultura
odbędą się spotkania teatralno-muzyczne dla dzieci. Naszymi
gośćmi będą m.in. Michał Malinowski, Beata Łuczak – Beata co
bajki wyplata, Ewa Szawłowska i Marta Jędrzejczyk.
Terminy spotkań: 7, 21 czerwca; 5, 19 lipca; 2, 16, 30 sierpnia.

Zawsze o godzinie 12.15.

Policjanci są wśród nas

W powiatowym finale konkursu „Policjanci są wśród nas”
zorganizowanego przez Komendanta Powiatowego Po-
licji w Piasecznie znalazło się siedem szkół z terenu gminy
Piaseczno. Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Głównym celem konkursu, który odbył się w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej 18, było
podniesienie świadomości dzieci, spowodowanie zmniej-
szenia ilości nieszczęśliwych wypadków z udziałem najmłod-
szych oraz zdarzeń o charakterze przestępczym.

W eliminacjach wzięły udział reprezentacje piętnastu
szkół podstawowych z terenu powiatu piaseczyńskiego. 
W tegorocznej edycji konkursu zwyciężyli uczniowie ze
Szkoły im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie: Bar-
tosz Żebrowski, Jakub Bieniek i Mateusz Rawiak.

Dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez samorząd.
W uroczystości udział wzięli: Starosta Piaseczyński Wojciech
Ołdakowski, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis,
Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak, Członek Zarządu
Powiatu Katarzyna Paprocka oraz I Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Piasecznie Robert Chmielewski.
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Bezpieczne wakacje

Wszyscy obywatele UE mają pra-
wo do leczenia w państwie, w któ-
rym na daną chwilę przebywają.
Jeśli zechcemy skorzystać z tego
prawa, musimy mieć ze sobą Eu-
ropejską Kartę Ubezpieczenia Zdro-
wotnego (EKUZ). Dokument jest
dowodem ubezpieczenia zdrowot-
nego i potwierdza nasze prawo do
świadczeń zdrowotnych. EKUZ za-
pewnia dostęp do wszelkich, nie-
zbędnych z medycznego punktu
widzenia, usług świadczonych
przez państwową opiekę zdro-
wotną w czasie tymczasowego po-
bytu zagranicznego w wybranych
krajach. Obszar obowiązywania

EKUZ to wszystkie państwa Unii
Europejskiej oraz Lichtenstein,
Szwajcaria, Norwegia i Islandia. 
O kartę mogą ubiegać się także
osoby spoza UE, które legalnie prze-
bywają na jej obszarze.

Karta wydawana jest bezpłat-
nie, w wojewódzkim oddziale NFZ,
właściwym dla naszego miejsca
zamieszkania. Mazowiecki Od-
dział Wojewódzki Narodowe-
go Funduszu Zdrowia mieści się 
w Warszawie przy ul. Chałubiń-
skiego 8. Wniosek o EKUZ można
pobrać w Oddziale lub ze strony
internetowej NFZ (www.nfz-war-
szawa.pl). 

Wypełniony wniosek można
złożyć osobiście lub za pośrednic-
twem upoważnionej osoby w sie-
dzibie lub delegaturze Oddziału
NFZ, można go wysłać korespon-
dencyjnie: listem lub faksem lub
przy pomocy Elektronicznej
Skrzynki Podawczej ePUAP. Ze-
skanowany wniosek można rów-
nież wysłać za pomocą poczty
elektronicznej na adres mailowy.

EKUZ wydawany przez NFZ
to plastikowa karta wielkości
karty bankomatowej, bez zdjęcia.
Co się stanie, jeśli nie uda nam się
na czas wyrobić karty i nie bę-
dziemy jej mieć przy sobie, a bę-

dziemy potrzebować opieki me-
dycznej? Płacimy wtedy za
świadczenie z własnych środków,
dopiero po powrocie do kraju mo-
żemy ubiegać się o zwrot ponie-
sionych kosztów. Składamy wów-
czas wniosek do Oddziału Wo-
jewódzkiego NFZ. Oddział spraw-
dza, czy mieliśmy prawo do
świadczeń w momencie, gdy
były one nam udzielane oraz czy
dołączyliśmy do wniosku wszyst-
kie wymagane dokumenty (ra-
chunki i dowody zapłaty). Po po-
zytywnym rozpatrzeniu wnios-
ku poniesione koszty są nam
zwracane.                                                 *

Wakacje to czas, kiedy planujemy różne wyjazdy. Jeżeli myślisz już dziś o spędzeniu
ich za granicą, musisz pamiętać o wyrobieniu Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

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 2023–2017.

Nowe technologie na wyciągnięcie ręki...

Impreza odbędzie się 29 i 30 maja
w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie
przy ulicy Szpitalnej 10. To już jej
trzecia edycja. Co roku cieszy się
dużym zainteresowaniem osób,
które chcą z bliska przyjrzeć się
technice i jej zastosowaniu w co-
dziennym życiu.

Głównym celem Dni Tech-
niki jest promowanie piase-
czyńskiej edukacji technicznej
oraz współpracy szkoły z fir-
mami, które działają w regionie.
Na uczestników tegorocznej im-
prezy czeka moc ciekawostek 
i tajników techniki. W programie
m.in. prezentacje samochodów

osobowych i terenowych, pokaz
turbin wodnych i wiatrowych, 
a także warsztaty rękodzieła in-
diańskiego, pokazy i zawody
sportowe oraz atrakcje dla naj-
młodszych. Każdy będzie mógł
również spróbować szczęścia 
w loterii fantowej.

Na scenie – przed budynkiem
szkoły. Zaplanowano warsztaty
gry na afrykańskich bębnach
djembe, występy Teatru Tańca
Szansa oraz rywalizacje w ramach
konkursów poświęconych kierun-
kom kształcenia w Zespole Szkół
Nr 1 w Piasecznie. Organizatorzy
imprezy, uczniowie, oprowadzą po

szkole i przedstawią bazę dydak-
tyczną oraz zaprezentują swoje
projekty w konkursie „Mój zawód
– moja pasja”, którego finał odbę-
dzie się drugiego dnia. Stoiska 
z prezentacjami prac ucz-niów bę-
dzie można oglądać podczas całej
imprezy. Dla gimnazjalistów przy-
gotowano warsztaty „Kalejdoskop
Techniczny”.

Dla młodzieży, która planuje
podjęcie nauki w szkole technicz-
nej, impreza będzie doskonałą oka-
zją, aby uzyskać potrzebne infor-
macje na temat kształcenia za-
wodowego oraz zwiedzić Zespół
Szkół Nr 1 w Piasecznie. Szkoła

kształci w zawodach: technik in-
formatyk, technik teleinformatyk,
technik elektronik, technik pojaz-
dów samochodowych i technik or-
ganizacji reklamy w ramach nauki
w Technikum oraz mechanik po-
jazdów samochodowych w ra-
mach nauki w Zasadniczej Szkole
Zawodowej. Szkoła współpracuje
z firmami z różnych branż, które
oferują specjalistyczne szkolenia,
praktyki zawodowe oraz moty-
wują do podnoszenia kwalifikacji
i rozwijania pasji.

Wydarzenie wspierają m.in.
starostwo powiatowe i gmina
Piaseczno.

Warsztaty, pokazy, prezentacje – to tylko niektóre z atrakcji najbliższych 
Piaseczyńskich Dni Techniki.

Piaseczyńska 
Piątka

Chętni, którzy chcą zmierzyć się 
z dystansem 5 km, mogą zgłaszać
się poprzez stronę www.kondy-
cja.com.pl. Numer startowy zosta-
nie przyznany po zaksięgowaniu
opłaty, która wynosi 30 zł do dnia
30 kwietnia, 40 zł po dniu 30
kwietnia oraz 60 zł po dniu 23 maja
(w przypadku wolnych miejsc).
Pakiet startowy obejmuje okolicz-
nościową koszulkę dla pierwszych
300 zgłoszeń, pamiątkowy medal
z biegu (także dla pierwszych 300
zgłoszeń), numer startowy z wbu-
dowanym chipem, posiłek i 0,5 l
wody. Trasa posiada atest PZLA.

Program

Zapisy do biegu głównego 5 km 
i wydawanie pakietów:
29 maja 2015 r., godz. 14.00–20.00
– Decathlon Piaseczno
30 maja 2015 r., godz. 15.30–17.30 –
stadion miejski w Piasecznie

Starty w dniu Piaseczyńskiej

Piątki:

17.00 – bieg krasnali – 200 m
17.15 – bieg rodzinny – 1 km
17.45 – wspólna rozgrzewka
18.00 – start biegu głównego  
– 5 km 
19.30 – wręczenie nagród
20.00 – wspólne biesiadowanie
21.00 – zakończenie imprezy

Szczegółowy regulamin znaj-
dą Państwo na stronie organiza-
tora, czyli Stowarzyszenia Rekre-
acyjno-Sportowego „Kondycja”:
www.kondycja.com.pl. Wyda-
rzenie dofinansowuje gmina 
Piaseczno. Impreza ma na celu 
propagowanie biegania jako pod-
stawowej formy ruchu, promocję
Piaseczna i integrację środowiska
biegowego, a w szczególności za-
pobieganie patologiom społecz-
nym i uzależnieniom wśród
dzieci i młodzieży.

Zachęcamy do udziału w trzeciej edycji
biegu Piaseczyńska Piątka, który będzie
miał miejsce w sobotę 30 maja na stadio-
nie miejskim w Piasecznie.

Pływacy z Chin 

Udział sportowców z partnerskiej gminy Huanggang był
ozdobą Międzynarodowego Grand Prix Piaseczna w pły-
waniu. Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Zawody pływackie o puchar prezesa PKOL i puchar burmistrza
zorganizowane zostały 2 maja 2015 r. z okazji 15. rocznicy
otwarcia basenu oraz istnienia sekcji pływackiej w Piasecznie.
Wzięło w nich udział kilkanaście drużyny z województwa ma-
zowieckiego. Azjatów reprezentowała 10-osobowa grupa
chłopców i dziewcząt w wieku od 10 do 18 lat oraz ich trener 
i dyrektor ds. sportu Yang Xijie, a także wicedyrektor ds.
współpracy zagranicznej Zhu Xuejun.

– Zaskoczył nas poziom turnieju i wyniki, jakie osiąga polska
młodzież. Cieszy mnie jednak postawa moich zawodników, 
i mimo że w rywalizacji drużynowej znacząco odstawaliśmy od
Piaseczna, to na kilku dystansach udało nam się zdobyć medale
– komplementował organizację zawodów trener Yu Songbo.

Wizyta gości z Chin trwała tylko trzy dni, dlatego program
przygotowany dla nich przez Biuro Promocji i Informacji
Gminy wraz z rodzicami i trenerami z MKS Piaseczno był
bardzo napięty. W piątek 1 maja grupa uczestniczyła w wy-
cieczce do Warszawy, gdzie przewodnik w języku chińskim
przybliżał im historię Polski i stolicy. Wieczorem zaś chińscy
pływacy integrowali się z naszą młodzieżą przy grillu i ognisku
na Zimnych Dołach. Cała sobota podporządkowana była za-
wodom pływackim, zaś niedziela upłynęła chińskiej grupie
na zwiedzaniu okolic Piaseczna.

To pierwsza wymiana sportowa pomiędzy Huanggang 
a Piasecznem. Wcześniej realizowanych było kilka projektów
kulturalnych pomiędzy miastami, które w tym roku obchodzą
piątą rocznicę nawiązania partnerskich relacji.

Pełne wyniki z Międzynarodowego Grand Prix Piaseczna 
w pływaniu znajdują się na stronie www.megatiming.pl.

Nic o nas – bez nas

Z tej okazji zorganizowana została
wystawa zdjęć, podczas której
podopieczni Stowarzyszenia Ra-
zem Lepiej, oprócz zdjęć doku-
mentujących pięć lat aktywnej
pracy, prezentowali także własno-
ręczne wyroby. Dzięki uprzejmo-
ści Gimnazjum w Zalesiu Górnym
podopieczni mogli gościć w szkole
przedstawicieli samorządu, jedno-
stek organizacyjnych gminy, lo-
kalną telewizję i harcerzy.

Razem Lepiej to grupa, która
skupia osoby niepełnosprawne 
i ich opiekunów z Zalesia Górnego
i okolic. To osoby z niepełnospraw-
nością ruchową i intelektualną 
w wieku 18–60 lat. Spotkania in-
tegracyjne odbywają się w każdą
trzecią sobotę miesiąca, a informa-
cje oraz relacje ze spotkań zamiesz-
czane są na stronie www.ra-
zemlepiej.ubf.pl. Grupa powstała 
z inicjatywy pracowników socjal-
nych Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Piasecznie
w ramach programu CAL i działań
partnerskich „Dolina Jeziorki”. Po
dwóch latach intensywnych wysił-

ków  grupa została zarejestrowana
jako Stowarzyszenie Razem Lepiej.

Na zaproszenie Stowarzy-
szenia Dobra Wola podopieczni
Stowarzyszenia Razem Lepiej
wzięli udział w czterech wie-
czorach mikołajkowo-gwiazd-
kowych w Starostwie Powia-
towym w Piasecznie, a także 
w zawodach sportowych dla
osób niepełnosprawnych – Ta-
taspartakiada, które odbywają
się w szkole w Łazach.

We współpracy ze Stowarzy-
szeniem Przyjaciół Zalesia Gór-
nego zorganizowano warsztaty 
fotograficzne oraz z rękodzieła ar-
tystycznego, podczas których pod-
opieczni Stowarzyszenia Razem
Lepiej brali czynny udział. Zwień-
czeniem zajęć była wystawa „Czło-
wiek bez pasji nudzi swoją duszę”,
podczas której oprócz wyrobów
ręcznych prezentowano zdjęcia
wykonane podczas warsztatów.

Magda Kamińska

przedstawiciel Stowarzyszenia

Razem Lepiej

Grupa Razem Lepiej z Zalesia Górnego
obchodziła 15 maja 2015 r. piątą rocznicę
swojej działalności.
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Dzień Energii

Będzie to doskonała zabawa no-
woczesną techniką oraz możli-
wość teoretycznego i praktycz-
nego przekonania się o zaletach
alternatywnych źródeł energii.
Na uczestników czekać będą
liczne strefy tematyczne, w któ-
rych eksperci, naukowcy i ani-
matorzy zabiorą dorosłych 
i dzieci do fascynującego świata
nauki. Wśród wielu atrakcji
przygotowanych przez orga-
nizatorów pojawi się jedyna 
w swoim rodzaju możliwość
jazdy testowej niezwykłym sa-
mochodem elektrycznym oraz
designerskimi rowerami z napę-
dem elektrycznym. Zaprezen-
towana zostanie również jedna
z największych w Polsce makiet
przedstawiających nowoczesne
ekobudownictwo.

Dla dzieci i młodzieży przy-
gotowana będzie Strefa Mło-
dego Odkrywcy umożliwiająca
udział między innymi w ekspe-
rymentach chemicznych i bio-

logicznych, doświadczeniach 
z nowoczesnymi zabawkami
naukowymi, warsztatach pla-
stycznych. Podczas pikniku od-
będą się liczne quizy i konkursy
sceniczne, a wszyscy uczest-

nicy gier i zabaw zostaną na-
grodzeni wyjątkowymi pre-
zentami!

Piknik potrwa do godziny
16.30. Serdecznie zapraszamy
na to wyjątkowe wydarzenie!

31 maja o godz.
10.30 na placu Pił-
sudskiego już po
raz czwarty roz-
pocznie się piknik
rodzinny Dzień
Energii.

• 9 czerwca, godz. 20.05 – pre-
miera spektaklu „Cień” Teatru 
Po 20-tej. Wstęp wolny.

•10 czerwca, godz. 20.00 – pre-
miera spektaklu „Burza w te-

atrze” Teatru Etna. Wstęp wolny.

• 11 czerwca, godz. 18.00 – pre-
miera spektaklu „Zwierzątkowo
– Leśne Miasto” teatrów Teatra-
luszki, Patataj 1 i Patataj 2. Są to

hity dziecięcej literatury: wier-
sze Jana Brzechwy, Tadeusza
Śliwiaka, Anny Aleksandrowicz 
w formie scenek i piosenek – jed-
nym słowem: zwierzaczkowa re-
wia. Wstęp wolny.

• 15 czerwca, godz. 9.30, 10.30,

11.30 – Wiolinka i Basik. Wstęp 8 zł

• 15 czerwca, godz. 19.30 – pre-
miera Zabawy w Dziewczynkę
z zapałkami. Wstęp wolny.

• 19 czerwca, godz. 10.30, 11.30,

12.30 – Filharmonia. Wstęp 7 zł.

• 21 czerwca, godz. 18.00 – kon-
cert Uczniów Ogniska Muzycz-
nego. Wstęp wolny.

• 23 czerwca, godz. 20.00 – Klub
Podróżnika - Birma. Prelegent:
Natalia Mileszyk; prowadzi: To-
masz Pakuła. Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy na czerwcowe muzyczne i teatralne przedstawienia do  Domu Kultury w Piasecznie przy ul. Kościuszki 49.

Przedstawienia w Piaseczyńskim Domu Kultury

UiA.ZP.6721.26.2015.WR

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity DzU z 2015 r.,
poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 40 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (DzU z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Piasecznie uchwały Nr 127/VII/2015 z dnia 15
kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części wsi Bobro-
wiec dla terenu zlokalizowanego w płd.-
wsch. narożniku ulic: Głównej i Skrajnej, 
i oznaczonego symbolem ZL w obowiązują-
cym planie zatwierdzonym uchwałą nr
1123/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 31 stycznia 2006 r.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można
zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Archi-
tektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy
ul. Kościuszki 5, Wydział Urbanistyki i Archi-
tektury, pokój 31.

Plan miejscowy obejmie w niezbędnym
zakresie problematykę wynikającą z art. 15
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Wnioski do projektu planu należy składać
w terminie 21 dni od daty opublikowania ni-
niejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do
projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego: 

• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej na adres e-mail: rosochacki@pia-
seczno.eu.

Wnioski należy składać do Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem
właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem
imienia, nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przed-
miotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomo-
ści, której dotyczy.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury

Ogłoszenie Bobrowiec

UiA.ZP.6721.25.2015.WR

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity DzU z 2015 r.,
poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 40
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (DzU z 2013 r., poz. 1235 ze zmia-
nami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską w Piasecznie uchwały Nr 126/VII/2015
z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
wsi Bobrowiec dla części terenu oznaczo-
nego symbolem 2MN w obowiązującym
miejscowym planie zatwierdzonym uchwałą
Nr 1412/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 maja 2014 r.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można
zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Archi-
tektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy
ul. Kościuszki 5, Wydział Urbanistyki i Archi-
tektury, pokój 31.

Plan miejscowy obejmie w niezbędnym
zakresie problematykę wynikającą z art.
15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r.

Wnioski do projektu planu należy składać
w terminie 21 dni od daty opublikowania ni-
niejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do
projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego:

• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej na adres e-mail: rosochacki@pia-
seczno.eu.

Wnioski należy składać do Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem
właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem
imienia, nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przed-
miotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomo-
ści, której dotyczy.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury

Ogłoszenie Bobrowiec

UiA.ZP.6721.24.2015.WR

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 199)
oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 40 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (DzU z 2013 r., poz.
1235 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały Nr
125/VII/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Głosków dla terenu ograniczonego:
• od strony płn.-zach. granicą administra-
cyjną wsi Głosków A-B);
• od strony płn.-wsch. południową i zachod-
nią granicą rowu (B-C-D-E);
• od strony płd.-wsch. południowo-wschodnią
linią rozgraniczającą ciągu pieszego (E-F);
• od strony płd. granicą administracyjną wsi
Głosków (F-A).

Z niezbędną dokumentacją sprawy można
zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Archi-
tektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy
ul. Kościuszki 5, pokój 31.

Plan miejscowy obejmie w niezbędnym
zakresie problematykę wynikającą z art. 15
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Wnioski do projektu planu należy składać
w terminie 21 dni od daty opublikowania ni-
niejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do
projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego:
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;

• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą poczty elektronicznej na adres
e-mail: rosochacki@piaseczno.eu.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno, który jest organem właści-
wym 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 Wydz. Urbanistyki i Architektury

Ogłoszenie Głosków
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Bezpłatne chipowanie
zwierząt

Straż Miejska w Piasecznie rozpoczęła akcję wszczepiania
elektronicznych identyfikatorów zwierzętom pochodzą-
cym z terenu gminy Piaseczno.

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Chipowanie psów i kotów jest całkowicie bezpłatne i odbywa
się na koszt gminy. Zabieg polega na wprowadzeniu przez
lekarza weterynarii pod skórę zwierzęcia mikrochipa, który
zawiera dane na temat właściciela. Numer chipa jest reje-
strowany w ogólnopolskiej bazie danych. Jest to doskonała
metoda zapobiegania bezdomności zwierząt. Zabieg jest cał-
kowicie bezbolesny dla zwierzęcia.

Akcja chipowania prowadzona jest w 12 gabinetach wete-
rynaryjnych położonych w naszej gminie, których adresy po-
dajemy poniżej. Szczegółowe informacje można uzyskać w ko-
misariacie Straży Miejskiej przy ul. Kościuszki 5, tel.: 22 701 76 95.

Lecznice biorące udział w akcji:
• Iwona Piechowska, Przychodnia Weterynaryjna, ul. Szkolna
24, lok. 4 w Piasecznie, tel. 22 716 44 16, 607 031 799.
• Patrycja Kurska, Lecznica Weterynaryjna Dobry Wet, 
ul. Mazowiecka 42 w Bobrowcu, tel. 22 423 60 10.
• Janusz Jakubowski, Przychodnia Weterynaryjna Saba, 
ul. Księżycowa 11A w Zalesiu Górnym, tel. 22 757 85 04.
• Katarzyna Zapaśnik, Gabinet Weterynaryjny BemaVet, 
ul. Grochowskiego 1/52 w Piasecznie, tel. 604 405 953.
• Adam Grabowski, Gabinet Weterynaryjny, ul. Pod Bateriami
27 w Piasecznie, tel. 22 756 73 27, 604 409 158.
• Jacek Stanisławski, Gabinet Weterynaryjny, ul. Granitowa
18B w Piasecznie, tel. 607 623 423.
• Jacek Lemański, Przychodnia Weterynaryjna, ul. 3 Maja 46
w Złotokłosie, tel. 22 726 97 79, 602 245 105.
• Maciej Wojtczak, Gabinet Weterynaryjny, ul. Kościuszki 2 
w Piasecznie, tel. 22 756 99 15.
• Ireneusz Niemyski, Całodobowa Lecznica Zwierząt, ul. Dział-
kowa 42A w Józefosławiu, tel. 22 716 93 67, 601 354 467.
• Tomasz Stanikowski, Gabinet Weterynaryjny, ul. Młynarska
23 w Piasecznie, tel. 502 183 952.
• Joanna Sawicka, Gabinet Weterynaryjny, ul. Millenium 38
w Głoskowie, tel. 501 926 437.
• Joanna Pytloch, Przychodnia Weterynaryjna Vet-Complex,
ul. Kniaziewicza 45, lok. 12 w Piasecznie, tel. 603 890 589.

Odbiór elektroodpadów z twojego domu

Firma P.P.H.U. Polblume Zbi-
gniew Miazga, w ramach współ-
pracy z gminą Piaseczno, świadczy
usługę odbioru elektroodpadów
bezpośrednio z domów i mieszkań
wszystkich mieszkańców gminy
Piaseczno. Warto podkreślić, że
usługa ta jest bezpłatna – miesz-
kańcy nie są obciążani za nią finan-
sowo. Nie jest to akcja sezonowa,
lecz udogodnienie dla mieszkań-
ców trwające przez okrągły rok.

Zgłoszenia należy kierować,
dzwoniąc pod numer telefonu 22
756 96 61 od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do
16.00. Terminy i godziny odbioru
są ustalane indywidualnie,
uwzględniając potrzeby i oczeki-
wania klientów. Po zgłoszeniu
mieszkańcy powinni zadbać, aby
odpady zostały przygotowane 
w sposób umożliwiający ich
sprawny odbiór. Dobrym pomy-
słem jest, żeby nie wystawiać elek-

trośmieci za bramy swoich działek
ani na klatki schodowe w blokach,
jeżeli nie zostanie to uzgodnione
wcześniej z osobą przyjmującą
zgłoszenie lub z kierowcą.

Polblume razem z gminą Pia-
seczno zadbało o wszystkich
mieszkańców, w tym o osoby naj-
starsze i schorowane. Świadczy o
tym fakt, że odbierane są odpady
znajdujące się nawet na najwyż-
szych kondygnacjach budynków. 

Elektroodpady (inaczej: elektro-
śmieci, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny) to wszystkie uszko-
dzone, niedziałające lub po prostu
niepotrzebne i nieużywane urzą-
dzenia, których funkcjonowanie
było uwarunkowane dostępnością
do sieci elektrycznej lub baterii. Za-
chęcamy do informowania przede
wszystkim o woli pozbycia się wiel-
kogabarytowych, dużych elektro-
śmieci, takich jak pralki, kuchenki
elektryczne, lodówki, zamrażarki,

zmywarki, suszarki do ubrań, tele-
wizory i komputery. Przy okazji
warto się upewnić, czy mniejsze nie-
sprawne i stare urządzenia również
nie zalegają w domach i mieszka-
niach, gdyż zostaną odebrane
wraz z tymi większymi.

Odebrane odpady zostaną
przetransportowane do zakładu
przetwarzania i recyklingu odpa-
dów w Górze Kalwarii przy ul.
Adamowicza 4, stanowiącego
własność P.P.H.U. Polblume Zbi-
gniew Miazga. W zakładzie od-
pady zostaną poddane demonta-
żowi i procesom odzysku, w tym
recyklingu. Zostanie również za-
pewnione właściwe unieszkodli-
wienie niebezpiecznych substan-
cji. Zakład funkcjonuje od 2009
roku i posiada bogate doświadcze-
nie zdobyte na przestrzeni lat,
które przekłada się na wysoką ja-
kość świadczonych usług i zago-
spodarowania odpadów.

Elektroodpady zostały objęte
selektywną zbiórką, gdyż w przy-
padku niewłaściwego użytkowa-
nia stanowią poważne zagrożenie
dla środowiska oraz dla naszego
zdrowia. Urządzenia te zawierają
trujące substancje, takie jak freon,
luminofor, rtęć czy związki bromu.

Pamiętajmy, aby elektroodpa-
dów nie łączyć z innymi rodza-
jami odpadów. Jest to surowo za-
bronione i podlega karzegrzywny.
Przypominamy również o zakazie
demontowania i rozmontowywa-
nia wszelkich elektroodpadów poza
zakładem przetwarzania. Kary, ja-
kie mogą zostać nałożone za usu-
wanie elementów składowych, są
bardzo wysokie i zaczynają się od 
2 tys. zł. Demontaż zużytych sprzę-
tów zostawmy dla wyspecjalizo-
wanych zakładów mających do
tego uprawnienia.

Zbigniew Miazga, 

Prezes P.P.H.U. POLBLUME 

Bezpłatny odbiór elektroodpadów z twojego domu/mieszkania
- zgłoszenia: 22 756 96 61

Rejs Pogorią z Nicei do Bremerha-
ven jest nagrodą za wysiłek wło-
żony przez uczniów w pracę przy
wolontariacie, który trwał przez
cały 2014 rok. Teraz przyszedł czas
na zmierzenie się z zadaniami ja-
kie czekają na nich na żaglowcu
oraz wspólne przebywanie na
małej przestrzeni na pełnym mo-
rzu. – Życzę wam wiatru w żagle
i żeby omijała was choroba mor-
ska – powiedziała do wyjeżdżają-
cych spod urzędu miasta uczest-
ników rejsu wiceburmistrz Han-
na Kułakowska-Michalak. – Cze-
kamy na was za cztery tygodnie,
mam nadziej, że wrócicie bo-
gatsi o nowe doświadczenie i bę-
dziecie się nimi dzielić.

Projekt I edycji Katolickiej
Szkoły pod Żaglami to bardzo
skomplikowane przedsięwzięcie,
zarówno pod względem finanso-
wym jak i logistycznym. - Wy-
obraźcie sobie, 4 tygodnie na peł-

nym morzu, 51 osób, wliczając za-
łogę. Sama żywność niezbędna
na rejs to wiele ton rozmaitych
produktów – wylicza Marcin Klu-
czyk, pomysłodawca rejsu. - Bu-
dżet całego przedsięwzięcia wy-
niósł ponad 200 tys. zł, a jego
organizacja możliwa była dzię-
ki wspaniałemu sponsoringowi
wielu firm, zwłaszcza z terenu
powiatu piaseczyńskiego – mówi
dziękując Marcin Kluczyk. 

Podczas rejsu odbywać się
będą normalne zajęcia lekcyjne,
z tym że w nietypowych wa-
runkach. W porcie w Cherbo-
urgu, 13 czerwca do młodzieży
dołączy dwójka niepełnospraw-
nych dzieci z opiekunem ze spe-
cjalnego ośrodka w Łbiskach.

Projekt jest swoistą inwesty-
cją w młodych ludzi, dlatego jako
jeden ze sponsorów włączyła się
w niego gmina Piaseczno, która
na ten cel przeznaczyła 10 tys. zł.

Niemożliwe stało się
możliwe
W rejs dookoła Europy wyruszyli najak-
tywniejsi wolontariusze z gminy Pia-
seczno i Prażmów zgłoszeni do I edycji
Katolickiej Szkoły pod Żaglami.

W sobotę i niedzielę kolejka
wąskotorowa odjedzie ze stacji
w Piasecznie przy ul. Sienkiewi-
cza 14 o godzinie 11.00, kierując
się w stronę Miasteczka Wester-
nowego w Runowie, gdzie im-
prezę rozpoczną zawody drwali.
W programie wydarzenia prze-
widziano: blok tematyczny na
scenie, zawody drwali, pokaz
pracy człowieka z koniem oraz

grę terenową o godzinie 16.00.
W niedzielę 31 maja program im-
prezy wzbogacony zostanie o
wyścig psich zaprzęgów, który
może okazać się nie lada atrakcją
dla miłośników zwierząt. 

Każdy kto ceni wypoczynek
na świeżym powietrzu, a także
lubi zwierzęta znajdzie coś dla
siebie podczas Dnia Dziecka w
Runowie. 

Dzień Dziecka
w Miasteczku Westernowym 
"WILD WEST CITY" w Runowie zaprasza
w dniach 30 - 31 maja na imprezę plene-
rową w ramach Dnia Dziecka. 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza pisemny nieogra-
niczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego o po-
wierzchni 52,64 m2 usytuowanego w budynku mieszkalnym
przy ul. Szkolnej 1 w Piasecznie, z przeznaczeniem na działal-
ność usługową lub handlową, z wyłączeniem działalności ga-
stronomicznej, na okres 3 lat.

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2
powierzchni netto wynosi  32,00 zł. + VAT 23%. Termin składania
ofert mija 15.06.2015 r. o godz. 10.45. Szczegóły ogłoszenia do-
stępne są na www.bip.piaseczno.eu w dziale Ogłoszenia.

Uczestników rejsu pożegnała Hanna Kułakowska-Michalak
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA 

Połączona oferta na weekend Kolejki Wąskotorowej i Mia-
steczka Westernowego          Foto Przyjaciółka indian „Czapla”



Piaseczyńska KULTURA

31 maja o godzinie 12.00 roz-

pocznie się w Parku Miejskim

coroczny Piknik Rodzinny. 

W programie imprezy zaplano-

wano wiele atrakcji, w tym:

wioskę teatralną, krainę tol-

kienowską, strefę bezpie-

czeństwa, bibliotekę dzieciom,

warsztaty kuglarskie, spotka-

nie ze stowarzyszeniami i pla-

cówkami oświatowymi, kon-

kursy, ekowarsztaty, zawody

sportowe, spektakle. Imprezę

poprowadzi Robert Moskwa,

znany aktor filmowy i te-

atralny, gwiazda serialu „M jak

Miłość”.

O godzinie 19.00 zapraszamy

na rynek, gdzie na scenie plene-

rowej odbędzie się koncert mu-

zyki kubańskiej w wykonaniu

TRIPULACION CUBANA – Rey Ce-

ballo & Tripulacion Cubana. 

W tym roku mija 15 lat, od kiedy

Rey Ceballo jest w Polsce i z peł-

nym zaangażowaniem tworzy

muzykę latynoską. Podczas wy-

stępu będą Państwo mogli usły-

szeć największe latynoskie prze-

boje w nowych aranżacjach.

Piknik Rodzinny
Największa, coroczna impreza plenerowa
odbędzie się pod hasłem „Dzień cały dla
małych i dużych”.

Trwają ostatnie przygotowania do wydania płyty
uwieczniającej najlepsze występy Artystów-Bardów.

Interesujesz się kulturą? Lubisz słuchać muzyki? Co powiesz
na pieśni średniowieczne, melodie ludowe i utwory autorskie
opisujące wydarzenia historyczne? Tak różnorodną muzykę
można usłyszeć rokrocznie w Piasecznie podczas cyklicznej im-
prezy – Turnieju Bardów. Jeśli nie udało Ci się dotrzeć na imprezę,
masz szansę nadrobić zaległości.

Podczas ostatniej edycji Turnieju Rycerze Dobrej Opieki za-
rejestrowali wyśmienity materiał muzyczny. W tej chwili trwają
ostatnie przygotowania do wydania płyty uwieczniającej naj-
lepsze występy Artystów-Bardów. Przewidywany termin pre-
miery przypada na tegoroczne obchody Dni Grunwaldu, jednak
przedpremierowo można uzyskać dostęp do nagrań w for-
macie mp3 poprzez platformę Polak Potrafi. Tam można rów-
nież wesprzeć tę inicjatywę, zakupić płytę oraz zdobyć inne
cenne nagrody. Wśród nich znajdują się m.in. torby, koszulki,
zaproszenia na bale kasztelańskie i degustacje miodów pitnych.
oraz wiele innych atrakcji .

Do wsparcia projektu zapraszamy na stronę internetową: 
www.polakpotrafi.pl/projekt/plyta-z-turnieju-bardow.

Wydawnictwo wspiera gmina Piaseczno.

Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe

Piątek, 12 czerwca
20.00 – koncert zespołu Łysa
Góra, scena plenerowa na rynku,
plac Piłsudskiego
21.30 – spektakl „Orfeusz” Teatru
Domino, skwer Kisiela
22.00 – spektakl „Poza czasem”
Teatru Akt, parking przy ul. Sie-
rakowskiego

Sobota, 13 czerwca
18.00 – Wieczorynki – spektakle
dziecięce
20.30 – koncert zespołu Muzyka
Sfer, Zakątek Kultury – parking
Przystanku Kultura
21.30 – „Jak Gyom zostawał star-
szym panem”, scena plenerowa
na rynku, plac Piłsudskiego
22.00 – spektakl „Poruszyciel”
Teatru Minimalnego, skwer
Kisiela

Piątek, 19 czerwca
20.00 – koncert zespołu Chwila
Nieuwagi, scena plenerowa na
rynku, plac Piłsudskiego
21.15 – spektakl „Mały Książę” Te-
atru Mały Exponad, sala teatralna
Przystanku Kultura
22.00 – spektakl „Hotel Palace” Te-
atru Minimalnego, Zakątek Kul-
tury – parking Przystanku Kultura
22.30 – spektakl „Legenda o kwie-
cie paproci” wg. Kraszewskiego 
Teatru STUU, skwer Kisiela

Sobota, 20 czerwca
18.00 – Wieczorynki – spektakle
dziecięce
20.30 – obrzęd nocy świętojań-
skiej – Orkiestra Świętego Mikołaja
oraz Teatr Etna, zespoły piase-
czyńskie, scena plenerowa na
rynku i Parku Miejskim.

W dwa czerwcowe weekendy rynek, skwer Kisiela, parking i Park Miejski w Piasecznie
opanują teatry plenerowe oraz klimatyczne koncerty.

Trwa głosowanie na tytuły filmów, które zostaną zapre-
zentowane podczas piaseczyńskiego kina plenerowego.

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Biuro Promocji i Informacji wspólnie z Młodzieżową Radą
Gminy przygotowuje kolejną wakacyjną akcję kina plenero-
wego. Profesjonalne pokazy „pod chmurką” będą się odbywać
każdego piątkowego wieczoru, począwszy od 3 lipca, aż do
28 sierpnia. Zaplanowanych jest 9 projekcji. Jeśli prognozy po-
gody nie będą sprzyjające, część pokazów może zostać prze-
niesiona na wrzesień.

W zeszłe wakacje kino cieszyło się dużą popularnością, na
parkingu pomiędzy ulicami Sierakowskiego i Zgody kinoma-
niacy wspólnie, w miłej atmosferze, oglądali pokazy na dużym
ekranie. Mamy nadzieję, że tak samo będzie w tym roku.

– Poprosiliśmy członków Młodzieżowej Rady Gminy o przy-
gotowanie propozycji tytułów filmów, musieliśmy odrzucić no-
wości kinowe, gdyż niemożliwe jest pozyskanie na nie licencji
do kina plenerowego, zrezygnowaliśmy też z filmów, które
trwają trzy godziny, gdyż seanse kończyłyby się zbyt późno –
mówi Łukasz Wyleziński, kierownik Biura Promocji i Informacji.

Lipcowe pokazy rozpoczynać będą się o godz. 21.30, zaś
sierpniowe o godz. 20.30.

Propozycje filmowe, na które można głosować poprzez
Facebooka, umieszczone są na stronie Młodzieżowej Rady
Gminy www.mrg.piaseczno.eu.

Lista filmów: „Gwiazd naszych wina”, „Liga niezwykłych
dżentelmenów”, „Grand Budapest Hotel”, „Wielki Mike”,
„Transcendencja”, „Dary Anioła – Miasto Kości”, „Czarny
łabędź”, „Jak zostać królem”, „Iluzja”, „Wyścig z czasem”,
„Niemożliwe”, „Jobs”, „Ida”, „Połączenie”, „Kupiliśmy zoo”,
„Jestem Bogiem”, „Transporter”, „Intruz”.

Terminy konkretnych projekcji oraz zajawki filmów
będą publikowane na stronie www.mrg.piaseczno.eu oraz
na profilu facebookowym Młodzieżowej Rady Gminy, 
a także na fan page gminy Piaseczno – facebook.com/Gmi-
naPiaseczno i na www.piaseczno.eu.

Partnerem piaseczyńskiego kina plenerowego jest 
Cosinus – bezpłatne licea i szkoły policealne dla dorosłych.

Wakacyjne kino 
plenerowe

Płyta z Turnieju Bardów

Zespół Reya Ceballo porwie publiczność gorącymi rytmami kubań-
skimi już w niedzielny wieczór.     Foto arch. zesp. Tripulacion Cubana

W głąb własnej wyobraźni poprowadzą nas aktorzy Teatru Akt.                  
Foto Sebastian Kołodziejczyk

Zawodnicy pobiegną na dystan-

sie 5 km ulicami obu wsi. Orga-

nizatorzy przygotowali dla bie-

gaczy 300 pakietów startowych.

Każdy z uczestników otrzyma

koszulkę techniczną z nadru-

kiem, numer startowy z chipem

oraz pamiątkowy medal.

Start i meta biegu znajdują

się na terenie Politechniki War-

szawskiej w Józefosławiu przy

ul. Ogrodowej 2, tuż przy nowo

powstającym parku gminnym.

Start biegu o godz. 16.00.

Rejestracja na bieg odbywa się

on-line poprzez stronę sołectwa

Józefosław – www.solectwojoze-

foslaw.pl. Tam też dostępny jest

szczegółowy regulamin zawodów.

Opłata startowa na bieg

główny: 40 zł do dnia 5 czerwca

2014 do godziny 23.59 (decyduje

data zaksięgowania wpłaty na

koncie Organizatora), 60 zł od 6

do 11 czerwca 2014 do godziny

23.59 (decyduje data zaksięgowa-

nia wpłaty na koncie Organiza-

tora), 80 zł od 12 czerwca – płat-

ne gotówką w Biurze Zawodów 

w dniu startu. Opłata za biegi

dzieci wynosi 5 zł.

Wpłat należy dokonać na

konto Stowarzyszenia Pomysł

na Józefosław w banku BGŻ po-

dane w podsumowaniu zgło-

szenia w Systemie Timedo

Imprezie biegowej podob-

nie jak w zeszłym roku będzie

towarzyszył Piknik Rodzinny 

w godz. 12.30-20.00, który bę-

dzie miał charakter kulturalny.

Organizatorzy nawiązali współ-

pracę z Centrum Kultury w Pia-

secznie oraz Klubem Kultury 

w Józefosławiu, które przygo-

tują program artystyczny, tak

by przybliżyć mieszkańcom lo-

kalną ofertę kulturalną.

Program imprezy 
12.30–14.30 – program arty-

styczny

14.30–15.00 – minibiegi dla

dzieci na dystansie 400 i 800 m

15.00–15.30 – dekoracja zwy-

cięzców

16.00–17.00 – Bieg Główny 5 km

17.00 – dekoracja zwycięzców

17.30–20.00 – program arty-

styczny

W roku 2014 Piknik odwie-

dziło ok. 1000 osób, a w Biegu

uczestniczyło prawie 200 bie-

gaczy.

Na Piknik zostaną zapro-

szone lokalne szkoły, przed-

szkola oraz przedsiębiorcy, któ-

rzy podobnie jak w zeszłym

roku będą mogli włączyć się 

w przygotowanie programu

(np. warsztaty) i zaprezentować

swoją ofertę. Firmy biorące

udział w wydarzeniu mają moż-

liwość ustawienia stoiska oraz

swoich materiałów reklamo-

wych na terenie.

Impreza jest współfinanso-

wana przez gminę Piaseczno 

w ramach współpracy gmi-

ny z organizacjami pozarzą-

dowymi.

Sponsorami imprezy są:

grupa deweloperska Makdom –

Sponsor Główny oraz Bank Ma-

zovia – Sponsor.

Partnerami imprezy są:

Rada Sołecka Józefosławia,

magazyn „Sąsiedzi”, Trifit, Ti-

medo, Stowarzyszenie „Kon-

dycja”, PWiK, Politechnika

Warszawska oraz Lirene (fun-

dator nagród).                           *

2. Bieg Uliczny Józefosławia 
i Julianowa
14 czerwca 2015 roku Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław organizuje Piknik dla
mieszkańców oraz 2. Bieg Uliczny Józefosławia i Julianowa.


