
Pragnę poinformować, że począwszy od najbliż-

szych, majowych wyborów do Parlamentu Euro-

pejskiego nastąpią istotne zmiany w obwodach gło-

sowania na terenie naszej gminy. Jest to związane

z wejściem w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

Kodeks wyborczy. Nowy podział będzie obowią-

zywał  również w kolejnych wyborach, tj. w jesien-

nych wyborach samorządowych oraz następnych.

Dla części mieszkańców zmienią się dotychcza-

sowe adresy lokali wyborczych, dlatego proszę 

o zapoznanie się z umieszczoną na str 4 tabelą 

i odszukanie przynależnego Państwu obwodu.

W efekcie zmian gmina Piaseczno została po-

dzielona  na 45 obwodów głosowania. Zwiększenie

liczby lokali wyborczych związane jest m.in. z przy-

rostem liczby mieszkańców. Mam nadzieję, że

wprowadzone zmiany wpłyną korzystnie na jakość

obsługi w dniu wyborów, a zmiany niektórych ad-

resów lokali nie utrudnią Państwu udziału w zbli-

żających się wyborach.

Szczerze Państwa zachęcam do wzięcia udziału

w wyborach naszych reprezentantów do Parla-

mentu Europejskiego. Wierzę, że mieszkańcy gminy

Piaseczno do swojego obywatelskiego obowiązku

podejdą w sposób odpowiedzialny. To przecież 

w Brukseli i Strasburgu zapadają kluczowe decyzje

polityczne, które wpływ mają na nasze codzienne

życie. Dlatego razem zdecydujmy jakie osoby będą

nas tam reprezentować.

Więcej informacji dotyczących wyborów znaj-

dziecie Państwo na stronie www.piaseczno.eu, na

której jest umieszczona również pomocna wyszu-

kiwarka siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Z poważaniem,

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Zdzisław Lis

Choć wprowadzenie wykonawcy –
Przedsiębiorstwa Budowlano-Han-
dlowego REMAR, które wygrało
gminny przetarg – odbyło się jeszcze
w kwietniu, to remont ruszył 5 maja.
– Mam nadzieję, że prace będą prze-
biegać  terminowo i jeszcze w tym
roku uda nam się zakończyć przebu-
dowę naszego dworca. Wiem, że
mieszkańcy bardzo czekają na tę in-
westycję, wierzę, że już niedługo sta-
nie się dumą naszego miasta – mówi
burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis.

Zakres prac

Projekt przebudowy zakłada
m.in. izolację i ocieplenie ścian funda-
mentowych, remont elewacji oraz
podniesienie dachu i adaptację pod-
dasza. Ponadto wokół dworca zostaną
wykonane nowe chodniki, pojawią się
donice z zielenią oraz zostaną roze-
brane blaszane budki, których funkcje
zostaną przeniesione do wnętrza
dworca. W pobliżu budynku powsta-
nie wiata, w której wnętrzu przewi-
dziano pomieszczenia gospodarcze, 
a na zewnątrz staną urządzenia elek-
troniczne: bankomat i biletomat.

Zagospodarowanie budynku

Wewnątrz budynku, obok po-
mieszczeń typowo dworcowych, ta-
kich jak poczekalnia, pomieszczenia
kasowe czy ogólnodostępne toalety,
pojawią się drobne punkty usługowe.
W półokrągłej, nadwieszonej części
budynku, w której pierwotnie znaj-
dowała się nastawnia semaforów,

ulokowana zostanie restauracja,
która zajmować będzie dwie kondy-
gnacje tej części budynku. W po-
mieszczeniach piwnicznych uloko-
wana zostanie kuchnia, a na piętrze
sala restauracyjna. W północnej,
wyższej części budynku zostanie
przebudowana klatka schodowa,
która zapewni dogodną komunikację
pomiędzy kondygnacjami, na któ-
rych ulokowano pomieszczenia biu-
rowe przeznaczone do wynajmu
oraz dojście do poddasza użytko-
wego, gdzie będą się mieścić pomiesz-
czenia techniczne, m.in. kotłownia.

Remont linii kolejowej

Remont dworca zbiega się 
w czasie z inwestycją przygotowy-
waną przez PKP, która prawdopo-

dobnie rozpocznie się w przyszłym
roku. Obejmie ona ogólny remont
linii kolejowej Warszawa – Radom
oraz m.in. przebudowę infrastruk-
tury kolejowej w obrębie dworca 
w Piasecznie. Obecny peron zosta-
nie podzielony na dwie części, co
zapewni wygodniejszą komunika-
cję podczas postoju pociągu na sta-
cji. Wyremontowana zostanie rów-
nież obecna stalowa kładka zapew-
niająca dojście na perony. Od stro-
ny ul. Sienkiewicza zostanie wy-
budowana nowa kładka dla pie-
szych wyposażona w windę dla
osób niepełnosprawnych. Na pero-
nach pojawi się nowe nagłośnienie
i oświetlenie, a zieleń wokół nasy-
pów zostanie przycięta i uporząd-
kowana.

Przebudowa ul. Towarowej

Prawdopodobnie również w przy-
szłym roku rozpocznie się przebu-
dowa ul. Towarowej. W ramach tej
inwestycji planowane jest wykona-
nie zatoki na 20 miejsc parkingo-
wych przed budynkiem dworca oraz
wykonanie parkingu dla 54 pojaz-
dów od strony północnej. W ramach
przebudowy ul. Towarowej zostanie
wykonana również nowa pętla dla
autobusów komunikacji miejskiej.

Przewidywany termin zakoń-
czenia prac remontowych na dwor-
cu to 29 grudnia tego roku. Cała in-
westycja jest w stu procentach
finansowana z budżetu gminy Pia-
seczno, a jej koszt wyniesie blisko
4 mln zł.

*
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W weekend odbędzie się Garmin
Iron Triathlon z udziałem 400 za-
wodników z całej Polski.  W związku
z organizacją imprezy nastąpią lo-
kalne utrudnienia w ruchu.

* str. 6

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 11 czerwca
2014 o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

www.piaseczno.eu

Triathlon 
w Piasecznie

25 maja zapraszamy do udziału w gło-
sowaniu. Lokale wyborcze będą czynne
w godz. 7.00-21.00. W związku ze zmia-
nami obwodów głosowania prosimy
sprawdzić właściwy adres lokalu dla Pań-
stwa ulicy czy miejscowości.            *str. 4

Wybory do 
Parlamentu UE

Szanowni Państwo,

Piknik Rodzinny

Mnóstwo atrakcji czeka na małych i tych

trochę większych mieszkańców Piaseczna
w Dniu Dziecka w Parku Miejskim już od
godz. 12.00. str. 7

Nowe oblicze dworca, który będzie gotowy pod koniec roku Foto SEMA Architekci

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej                       str. 2

Sprawozdanie 
z pracy burmistrza str. 3

Ogłoszenia 
architektoniczne str. 11

Kino plenerowe

Na stronie www.mrg.piaseczno.eu głoso-
wać można na filmy, które wyświetlone
będą w wakacyjnym kinie plenerowym.

str. 3

Piaseczyńskie 

Teatralia Sobótkowe

Tegoroczna edycja teatraliów będzie
miała inny niż dotychczas przebieg. Kon-
certy i spektakle odbędą się w trakcie
trzech sobót 7, 14 i 21 czerwca.            str. 12

Konferencja oświatowa

Z inicjatywy burmistrza Zdzisława Lisa w
Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu
odbyła się konferencja „Piaseczyńska
oświata – każdy widzi ją inaczej”. str. 5

Piaseczyńska Piątka
To kolejna impreza biegowa w Piasecz-
nie, która spróbuje zachęcić nas od bie-
gania - Zapraszamy już 31 maja.        str. 8

Rozpoczęły się długo
oczekiwane prace re-
montowe na dworcu
PKP w Piasecznie.

Rewitalizacja dworca PKP



Gazeta Piaseczyńska

aktualności 21 maja 2014, nr 5 (201)2

Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 46 14 maja 2014 r.

Zaawansowanie zadań
inwestycyjnych

Sesję rozpoczęto wręczeniem
dyplomu i kwiatów Państwu
Mariannie i Jerzemu Krawieckim
z okazji wyjątkowego jubileuszu
– 65-lecia pożycia małżeńskiego.

Nagrodzeni zostali także teni-
siści – seniorzy, którzy poprzez za-
angażowanie w organizację tur-
niejów tenisowych w naszej
gminie promują Piaseczno w Pol-
sce i za granicą. Grand Prix Pia-
seczna było największą tego typu
imprezą w Polsce w 2013 roku.
Łącznie w zawodach, rozgrywa-
nych na przestrzeni roku, udział
wzięło ponad 1600 zawodników.
Ponadto zawodnicy reprezentując
gminę Piaseczno na 29. Narodo-
wych Mistrzostwach Polski Senio-
rów 2013, zdobyli aż 18 medali.

Pani Monika Soćko, wybitna
arcymistrzyni szachowa,  otrzy-
mała wyrazy uznania oraz gra-
tulacje z okazji zdobycia 6. złotego
medalu w 66. Indywidualnych
Mistrzostwach Polski Kobiet 
w Szachach na turnieju rozegra-
nym w dniach 25 marca – 
2 kwietnia w Warszawie. Jedyna
w Polsce kobieta posiadająca tytuł
arcymistrza, mieszkanka Zalesia
Górnego, otrzymała kwiaty 
i bursztynowy upominek.

Uhonorowano także pana
Stanisława Szczycińskiego – kom-
pozytora, pianistę, śpiewaka, or-
ganizatora, animatora i produ-
centa muzycznego, współtwórcę
zespołu Mikroklimat, który od
wielu lat rozwija różnorakie ini-
cjatywy muzyczne. Od kilkuna-
stu lat prowadzi Zalesiańskie To-
warzystwo Śpiewacze, które
aktywnie uczestniczy w wielu
uroczystościach patriotyczno-re-
ligijnych na terenie gminy. Po-
nadto z żoną współtworzy ko-
lejne edycje Festiwalu Poezji
Śpiewanej „Sztukatorzy”  oraz ani-
muje powstały w ubiegłym roku
Festiwal Pieśni Dołującej,  a także
cykl  „Spotkania z Pieśnią”  reali-

zowany w Piasecznie, Sulejówku
i w Zalesiu Górnym. Jego dokona-
nia na polu muzycznym dostrze-
żone zostały i nagrodzone w dniu
4 kwietnia 2014 r. podczas uroczy-
stego otwarcia XX Targów Wy-

dawców Katolickich w Warszawie,
gdzie pan Stanisław otrzymał sta-
tuetkę FENIKSA Specjalnego Mu-
zycznego, przyznawaną przez
Stowarzyszenia Wydawców Kato-

lickich. Podczas  mszy papieskiej
na rynku w Piasecznie dyrygował
w jednym czasie jedenastoma pia-
seczyńskimi chórami.

Po ustaleniu porządku obrad
i przyjęciu protokołu z poprzed-
niej sesji, sprawozdanie z okresu
między sesjami przedstawił
przewodniczący Rady. Następ-
nie skarbnik zapoznała radnych
z sytuacją finansową gminy.

Zmiany budżetowe

Rada uchwaliła zmiany 
w budżecie gminy na 2014 rok:
–  w związku z wygenerowa-
niem środków większych, niż
przewidywano, zmniejszono za-
dłużenie gminy o 10 mln. zł,

– 48 tys. zł przeznaczone zostało
na remont kuchni i zaplecza 
w Zespole Szkół Publicznych 
w Złotokłosie,
– w związku z tym, że ostatnia
rata środków w ramach rozli-
czenia projektu Funduszu 
Spójności wpłynie do gminy 
w roku 2015, a nie jak plano-
wano w roku bieżącym, zdecy-
dowano z zaciągnięciu kredytu
w wysokości 2,5 mln. zł,
– 30 tys. zł przeznaczono na roz-
biórkę budynku po dawnym GS
w Chojnowie, 
– 40 tys. zł zostanie wykorzy-
stane na wykonanie instalacji od-
gromowej w budynkach komu-
nalnych przy ul. Czajewicza 1
i Anny Jagiellonki 17,
– 80 tys. zł pochłonie karosaż sa-
mochodu pożarniczego OSP
Złotokłos,
– 64 tys. zł z wynajmu pomiesz-
czeń w placówkach oświato-

wych zostanie przeznaczone na
bieżące remonty w szkołach,
– 14,7 tys. zł kosztować będzie au-
toklaw do gabinetu stomatologicz-
nego w Szkole Podstawowej nr 5,
– 60 tys. zł zostało przeznaczone
na projekt „Aktywna szkoła”, po-
legający na dodatkowych zaję-
ciach sportowych w klasach I-III,
–  prawie 127 tys. zostanie wyko-
rzystane na zakup niezbędnego
sprzętu dla uczniów klas pierw-
szych oraz oddziałów przed-
szkolnych, które w roku szkol-
nym 2014/2015 rozpoczną naukę
w Gimnazjum Nr 1,
–  500 tys. zł przeznaczono na fi-
lie Centrum Kultury i biblioteki 
w Józefosławiu,
–  w związku ze zwiększeniem
zakresu wielu zadań remonto-
wych, o prawie 3,4 mln zł wzro-
sły wydatki na ten cel.

Rada wprowadziła zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Piaseczno na lata
2014–2025.

Zagospodarowanie 

przestrzenne

Uchwalono miejscowe plany
zagospodarowania przestrzen-
nego części Piaseczna, części Bo-
browca, części Złotokłosu i części
Zalesia Górnego oraz zmiany
miejscowych planów części Pia-
seczna i części wsi Baszkówka II.

Zdecydowano także o przy-
stąpieniu do sporządzenia planu
części Zalesia Górnego, części Ja-
zgarzewa oraz części Głoskowa.

Nieruchomości

Radni wyrazili zgodę na sprze-
daż lokali mieszkalnych w bu-
dynku komunalnym w Zalesiu
Górnym, przy ul. Jelonka, na rzecz
najemców, z 30 procentową boni-

fikatą. Zdecydowano o sprzeda-
ży w drodze bezprzetargowej 
niezabudowanej nieruchomości
u zbiegu al. Kalin i ul. Świętojańskiej
oraz o nabyciu na rzecz gminy pa-
sów drogowych ul. Zielony Krąg
oraz ul. Kwiatów Polskich.

Rada podjęła decyzję o sprze-
daży działki położonej w Piasecz-
nie, przy ul. Onyksowej na rzecz
Młodzieżowej Spółdzielni Budow-
lano-Mieszkaniowej „Patronat-3”.

Zdecydowano także o nieod-
płatnym nabyciu wraz z innymi
gminami od Polskich Kolei Pań-
stwowych prawa współużytko-
wania wieczystego gruntu oraz
współwłasności budynków daw-
nej Grójeckiej Kolei Dojazdowej.

Pełny protokół z sesji Rady

Miejskiej oraz uchwały 

dostępne są na stronie inter-

netowej www.piaseczno.eu 

Popularyzatorzy tenisa ziemnego w Piasecznie zostali wyróżnieni przez burmistrza 
Zdzisława Lisa Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

BUDOWNICTWO KUBATUROWE
• Budynki mieszkalne w Bąkówce przy ul. Lipowej – w trak-
cie realizacji. Budynek nr 2 – prace wykończeniowe dobie-
gają końca. Budynek nr 1 –  zakończono wykonanie ścian
konstrukcyjnych i stropów, wykonywane są roboty elewa-
cyjne, pokrycie dachu, instalacje elektryczne i wod-kan.
Wykonano 50 proc. robót drogowych;
• Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym – wykonano: ściany 
i stropy piwnic, parteru, I piętra oraz ściany sali gimnastycznej.
Realizowane są prace w zakresie  instalacji sanitarnych i elek-
trycznych. Kontynuowane są prace demontażowo-rozbiór-
kowe na części modernizowanej. Realizowana jest termo-
modernizacja istniejącego  budynku;
• Zespół Szkół w Józefosławiu – wykonywane są ściany na 
I piętrze, stropy nad parterem;
• Centrum Edukacyjno-Multimedialne – przygotowano
koncepcję. Ogłoszono przetarg na opracowanie projektu;
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalesiu Dolnym - ogłoszono
przetarg na opracowanie projektu rozbudowy szkoły.
Opracowano projekt remontu dachu. Przygotowywane są
materiały do ogłoszenia przetargu na remont dachu;
• Dworzec PKP – wykonawca ogrodził teren i rozpoczął
roboty ziemne wokół budynku;
• Budynek socjalno-usługowy przy skateparku – rozstrzy-
gnięto przetarg. Trwa podpisywanie umowy.

REMONTY DRÓG
• na ukończeniu dostawy tłucznia do dyspozycji sołtysów;
• na ukończeniu profilowanie i wałowanie dróg nieutwar-
dzonych na terenie miasta i gminy;
• w trakcie przegląd okresowy obiektów mostowych i dróg
gminnych na terenie miasta;
• zlecono remonty – ul. Energetycznej, parkingu przy
przedszkolu przy ul. Sierakowskiego w Piasecznie, likwi-
dacja barier dla osób niepełnosprawnych;
• w trakcie realizacji ul. Sumakowa w Wólce Prackiej 
i ul. Polna w Pilawie (tłuczeń),  ul. Tetmajera w Piasecznie
oraz ul. Dzikiej Mięty w Robercinie i Św. Antoniego w Anto-
ninowie (asfalt);
• rozstrzygnięto przetarg na przebudowę al. Brzóz w Pia-
secznie;
• ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Poranku w Zalesiu
Górnym;
• opracowano projekty: ul. Herberta w Piasecznie, ul. Suł-
kowskiego w Piasecznie,  Pięknej w Zalesiu Górnym.

BUDOWA DRÓG:
• ul. Pastelowa w Józefosławiu –uzyskano pozwolenia na
użytkowanie;
• ul. XXI Wieku w Józefosławiu – budowa zakończona, trwa
projektowanie kanału deszczowego; 
• ul. Julianowska – budowa chodników i ścieżek rowero-
wych – podzielono dokumentację na etapy; Starostwo Po-
wiatowe wydało decyzję zrid dla Etapu 5 – od ul. Okulickiego
do ul. Przesmyckiego w Piasecznie; został rozstrzygnięty
przetarg na budowę etapu V – wykonawca został wpro-
wadzony na budowę. W dniu 01.04.2014. Starostwo w Ży-
rardowie wydało decyzję zrid dla etapu III; został złożony
wniosek o wydanie decyzji zrid dla etapów I, II i IV;
• al. Wilanowska w Zalesiu Dolnym – wojewoda uchylił decyzję
zwid, został złożony wniosek o wydanie nowej decyzji;
• ul. Mleczarska w Piasecznie – na odc. od ul. Okulickiego do
skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. 1090 m i fragment ul. Energe-
tycznej - gmina przygotowuje materiały do przeprowadzenia
przetargu na wyłonienie wykonawcy robót;
• mosty nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego 
i Kniaziewicza wraz z przebudową fragmentów ulic. W dniu 19
maja został zatwierdzony przetarg w wyniku którego został
wybrany wykonawca robót;
•projekt przebudowy ulic: Północnej od Przemysłowej do Głów-
nej, ulicy Świerkowej od Bobrowieckiej  do Północnej, ulicy Bo-
rowej od Gwalberta do Głównej oraz parkingu przy ZSP w Pia-
secznie i ulicy Głównej w Bobrowcu od ulicy Bobrowieckiej do
ulicy Mazowieckiej o długości 2 km wraz z odwodnieniem. 
W dniach 25.04.2014. i 15.05.2014. odbyły się kolejne spotkania 
w trakcie których mieszkańcy zgłaszali wnioski i uwagi doty-
czącej przedstawionych przez biuro projektów propozycji
przebiegu poszczególnych ulic;
• Opracowano koncepcję przebudowy ul. Krótkiej w Józefo-
sławiu. Odbyły się trzy spotkania z mieszkańcami, którzy pro-
testują przeciwko przebudowie tej ulicy;
• Opracowano koncepcję przebudowy ul. Wilanowskiej w Jó-
zefosławiu od ul. Działkowej do rowu Jeziorki; 
• Zatwierdzono przetarg na projekt obsługi komunikacyjnej
działek w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej;
• Ogłoszono przetarg na projekt ul. Jesionowej w Zalesiu
Górnym – w dniu 19 maja nastąpiło otwarcie ofert;
• Przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargów
na opracowanie projektów pozostałych ulic.                           *

Państwo Krawieccy, małżeństwo z 65-letnim stażem           
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Monika Soćko z Zalesia Górnego już po raz szósty została 
Mistrzynią Polski w szachach Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Stanisław Szczyciński, wybitny kompozytor z Zalesia Górnego,
odebrał wyróżnienie z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej
Piotra Obłozy Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
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10 kwietnia 2014 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie zorga-
nizowało konferencję prasową, połączoną z prezentacją multimedialną, dotyczącą
projektu „Budowa infrastruktury ściekowej w aglomeracji Piaseczno”.
Projekt budowy infrastruktury
ściekowej, dofinansowany przez
Unię Europejską w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko na  lata 2007–
2013, ma doprowadzić do skana-
lizowania większości obszaru
gminy, ograniczenia zrzutu nie-
oczyszczonych ścieków oraz do
poprawy ekosystemu. W związku
z tym przewiduje się budowę sieci
kanalizacji sanitarnej o długości
49,7 km, która będzie obejmować
miejscowości: Piaseczno (ul.
Astrów, ul. Irysów, ul. Berbery-
sowa), Bobrowiec, Wola Gołkow-
ska, Robercin, Bąkówka, Zalesie
Górne i Wólka Kozodawska. Ścieki
będą odprowadzane do oczysz-
czalni w Piasecznie, Wólce Kozo-
dawskiej i Głoskowie. Koszt przed-
sięwzięcia wynosi 34 574 080,00
zł, w tym ponad 18 mln stanowi

dofinansowanie z Unii. Finalizację
projektu przewiduje się w drugim
kwartale 2014 roku. Zbiorczy sys-
tem kanalizacji pozwoli na podłą-
czenie do sieci ponad 6 tys. osób. 

PWiK Piaseczno zachęca
mieszkańców obszarów, na któ-
rych przeprowadzane są nowe in-
westycje, do podłączania się do
sieci kanalizacyjnej. Spółka, mając
na celu uzyskanie jak najlepszego
efektu ekologicznego, oferuje wy-
konanie przyłączy. W trosce o do-
bro klienta Przedsiębiorstwo za-
pewnia możliwość rozłożenia
należności na nieoprocentowane
raty. Osoby zainteresowane
znajdą pomoc w Biurze Obsługi
Klienta przy ul. Żeromskiego 39.

iBOK

Istotnym udogodnieniem 
w kontaktach klienta z biurem

obsługi PWiK jest platforma elek-
troniczna, czyli Internetowe
Biuro Obsługi Klienta (iBOK). Za-
logowanie się do systemu iBOK
będzie możliwe po rejestracji 
i weryfikacji klienta na stronach
internetowych. Klient będzie
mógł samodzielnie zgłaszać od-
czyty wodomierzy, drukować

faktury w formacie PDF, spraw-
dzać stan zużycia wody lub ilość
odprowadzonych ścieków. Po-
nadto może kontrolować stan
swoich płatności, komunikować
się z Biurem Obsługi Klienta oraz
uzyskiwać  ważne informacje np.
o awariach sieci.                                  

*

Poniżej przedstawiamy zarys
najważniejszych spraw i pro-
blemów, którymi burmistrz
zajmował się od 16 kwietnia do
14 maja 2014 r. 

Burmistrz ogłosił 

przetargi na:

• opracowanie projektu roz-
budowy Szkoły Podstawowej nr
2 im. Ewy Krauze przy Al. Kasz-
tanów 12 w Piasecznie, zago-
spodarowanie terenu oraz
pełnienie nadzoru autorskiego;
• opracowanie projektu chod-
nika wzdłuż ul. Jesionowej w Za-
lesiu Górnym od ul. Pionierów
do ul. Sinych Mgieł wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem;
• remont dróg na osiedlu
„Patronat w Piasecznie;
• remont dróg tłuczniowych  
w Woli Gołkowskiej na ul. Przy
Akacjach, ul. Pieszej oraz ul. Sie-
lankowej wraz z odwodnieniem;
• remont Alei Brzóz w Pia-
secznie poprzez utwardzenie
jezdni kostką brukową;
• usługę asysty technicznej 
i konserwację oprogramowa-
nia Zintegrowanego Systemu
Wspomagania Zarządzania
Miastem - System OTAGO;
• opracowanie projektu na
budowę Centrum Edukacyjno-
–Multimedialnego (szkoła pod-
stawowa i obiekty towarzy-
szące) w Piasecznie przy ul.
Jana Pawła II.

Burmistrz zatwierdził 

przetargi na:

• odwodnienie ul. Słonecznej
w Szczakach, gmina Pia-

seczno, wykonawca: Budow-
nictwo Drogowe JARPOL S.A.
za cenę 78 966 zł;
• remont ul. św. Antoniego 
w Antoninowie, ul. Dzikiej
Mięty w Robercinie - wyko-
nanie nawierzchni mineralno-
asfaltowej, wykonawca: firma
Fal-Bruk Sp. z o.o. Spółka Ko-
mandytowa, za cenę 99 630 zł;
• opracowanie projektów bu-
dowlanych i wykonawczych
obsługi komunikacyjnej działek
2/166 i 3/66 obręb w rejonie
skrzyżowania ul. Puławskiej 
i ul. Energetycznej, wraz z za-
gospodarowaniem terenu wo-
kół bloków mieszkalnych po
północnej stronie Urzędu Skar-
bowego, wykonawca: firma
Rem Projekt i firma Urban Me-
dia za cenę 91 512 zł;
• utrzymanie dróg lokalnych
i gminnych – oznakowanie
pionowe, poziome i budowę
progów zwalniających na te-
renie gminy Piaseczno, wy-
konawca PZM WIMET;
• remont ulicy Lelewela 
w Piasecznie, wykonawca Fir-
ma Cermat - Prodbet Sp. 
z o.o., za cenę 3 689 139 zł;
• odwodnienie ul. Redutowej,
Al. Lipowej, ul. Stołecznej, 
ul. Kopernika, wykonawca:
Budownictwo Drogowe JAR-
POL SA., za cenę 97 981,80 zł;
• odwodnienie ul. Sarmackiej
w Głoskowie, wykonawca:
Firma Hydrotechniczno-Bu-
dowlana HYDRODOM, za cenę
98 277 zł;
• remont dróg gruntowych
poprzez wykonanie nawierz-

chni z tłucznia na ul. Bez Nazwy
- Antoninów, ul. Rudzika w Ku-
leszówce, ul. Szklarniowa
w Mieszkowie, wykonawca:
firma SOUTH STREAM SA., za
cenę 137 458,04 zł;
• wykonanie projektu wraz 
z realizacją wzmocnienia ław
fundamentowych istniejącego
budynku Szkoły Podstawowej
w Zalesiu Górnym ul. Sarenki
20, wykonawca: Przedsiębior-
stwo Budownictwa Ogólnego
KARTEL SA., za cenę 175 000 zł;
• wszczepienie elektronicz-
nych identyfikatorów zwie-
rzętom z gminy Piaseczno,
wykonawca: Konsorcjum Firm
Lider: Przychodnia Weteryna-
ryjna Iwona Piechowska, za
cenę: 30 zł za wszczepienie
jednego  identyfikatora;
• budowa budynku usługo-
wo-socjalnego przy skate-
parku wraz ze zmianą pro-
jektu zagospodarowania oraz
wykonanie nagłośnienia, wy-
konawca: PBU REDOM, za
cenę 479 835,26 zł;
• rozbiórka starego budynku 
i ogrodzenia oraz budowa bu-
dynku usługowego z przezna-
czeniem na funkcje kultury,
oświaty i handlu, oraz zbior-
nik szczelny na nieczystości 
w Runowie, wykonawca: EKO-
-INVEST Sp. z o.o., za cenę 
856 022,19 zł;

Unieważniono przetargi na:

• na dostawę , instalację 
i uruchomienie punktu ka-
merowego przy ul. Kusociń-
skiego 4;

• na odwodnienie ul. Zielnej
w Piasecznie 

W tym okresie burmistrz zaj-
mował się bieżącymi spra-
wami, m.in. odbyły się nastę-
pujące spotkania i wydarze-
nia z udziałem burmistrza:

17 kwietnia - spotkanie wiel-
kanocne w Centrum Kultury;
- spotkanie wielkanocne 
w PKS „Polonus”;

18 kwietnia - zebranie
wspólników PCU Piaseczno;

23 kwietnia - spotkanie 
z przedstawicielami gmin po-
wiatu piaseczyńskiego w spra-
wie budowy schroniska dla
bezdomnych psów;
-spotkanie z sołtysem Choj-
nowa;
- spotkanie z Radą Rodziców
przy Szkole Podstawowej Nr 5;

24 kwietnia - posiedzenie
Młodzieżowej Rady Gminy;

25 kwietnia -  posiedzenie
Rady Pedagogicznej Szkoły
Podstawowej Nr 1;
- spotkanie z mieszkańcami
Kamionki w sprawie ul. Pół-
nocnej;

28 kwietnia -  spotkanie 
z dyrektorem ds. nierucho-
mości PKP SA. w sprawie Pia-
seczyńsko-Grójeckiej Kolejki
Wąskotorowej;
- obchody 10-lecia Fundacji
„Pomóż Dorosnąć”;

29 kwietnia - debata o temat
bezpieczeństwie w szkołach;
- spotkanie z przedstawicie-
lami Rady Rodziców przy
Szkole Podstawowej Nr 2.

3 maja - uroczystości zwią-
zane ze Świętem Konstytucji
3 maja;

4 maja - otwarcie Piaseczyń-
skiej Mili Konstytucyjnej;

5 maja - wręczanie nagród
dla laureatów konkursu ma-
tematycznego oraz z języka
angielskiego w Szkole Pod-
stawowej  Nr 1;

6 maja - Festiwal Piosenki An-
gielskiej w Centrum Kultury 
w Piasecznie ;
- posiedzenie Rady Pedago-
gicznej Przedszkola nr 8;
- spotkanie sołeckie w Józe-
fosławiu;

7 maja - debata na temat
strategii oświatowej w ZSP 
w Józefosławiu;
- spotkanie z mieszkańcami
ul. Sarmackiej;

8 maja - rozstrzygnięcie kon-
kursu ekologicznego w Gim-
nazjum Nr 1;
- spotkanie z dyr. Szkoły Pod-
stawowej w Głoskowie;
- spotkanie z mieszkańcami
wsi Złotokłos w sprawie bu-
dowy ul. Staszica;

9 maja - spotkanie z dyrekcją
CH Auchan;

- uroczystości 10-lecia przy-
stąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej;

10 maja - konferencja Dużych
Rodzin w Szkole Podstawowej
Nr 5;
- GeoPiknik w Józefosławiu;
- wernisaż „Autowidoki” Jó-
zefa Wilkonia w Muzeum 
Regionalnym;

11 maja - uroczystości dzięk-
czynne związane z kanoniza-
cją Jana Pawła II;

12 maja - spotkanie z Radą
Pedagogiczną Gimnazjum 
Nr 2 w Piasecznie;

13 maja - konferencja 
„Akademia Umiejętności
Klubu Sportowa Polska” 
w Warszawie.
- posiedzenie Rady Pedago-
gicznej w Gimnazjum w Za-
lesiu Górnym.

Burmistrz na bieżąco
organizował posiedzenia
Kierownictwa Urzędu, na
których omawiane były
bieżące sprawy gminy,
współpracował z organami
Rady Miejskiej oraz brał
udział w posiedzeniach ko-
misji Rady Miejskiej.

Burmistrz przyjmuje 
interesantów 

w każdy poniedziałek 
po uprzednim umówieniu

spotkania. Tel.: 22 701 75 88.

Sprawozdanie z pracy burmistrza

od 16 kwietnia do 14 maja 2014 r.

Budowa infrastruktury ściekowej 
w aglomeracji Piaseczno

Nowe taryfy i stawki opłat abonamentowych obowiązujące od
7 kwietnia 2014 r. 

Na stronie www.mrg.piaseczno.eu głosować można na filmy,
które wyświetlone będą w wakacyjnym kinie plenerowym.

Biuro Promocji i Informacji na wniosek Młodzieżowej Rady
Gminy przygotowuje wakacyjną akcję kina plenerowego. Pro-
fesjonalne pokazy „pod chmurką” odbywać się będą każdego
piątkowego wieczoru począwszy od 4 lipca aż do 29 sierpnia.
Zaplanowanych jest 8 projekcji. 

– Poprosiliśmy członków Młodzieżowej Rady o przygo-
towanie propozycji tytułów filmów, musieliśmy odrzucić no-
wości kinowe, gdyż niemożliwe jest pozyskanie na nie licencji
do kina plenerowego. Zrezygnowaliśmy też z filmów, które
trwają ponad 2 godziny, gdyż seanse kończyłyby się zbyt
późno. Tak powstała lista 30 tytułów spośród których w for-
mie głosowania wybranych zostanie 8, które zaprezentujemy
w Piasecznie – mówi Łukasz Wyleziński, kierownik biura pro-
mocji i informacji.

Lista filmów i ankieta dostępne są na stornie Młodzieżowej
Rady Gminy: www.mrg.piaseczno.eu. Głosować można do
końca maja.

Wakacyjne kino plenerowe
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W Dzień Dziecka piaseczyński rynek zamieni się w miasteczko edukacyjne.

W niedzielę 1 czerwca 2014 r. 
w godzinach 10.00–17.00 będzie
można znaleźć nie tylko stano-
wiska edukacyjne z pokazami 
i doświadczeniami, czy stanowi-
ska eksperckie prezentujące od-
nawialne źródła energii, ale także
planetarium oraz moc wrażeń
dla maluchów. W programie pik-
niku znajdują się działania sce-
niczne, konkursy, zagadki, porady
i wywiady z ekspertami.

Jeśli Twoje dziecko nieustan-
nie zadaje pytania: „Jak?”, „Dla-
czego?”, „Po co?”, pozwól mu na
samodzielne znalezienie odpo-
wiedzi podczas doświadczeń wy-
konywanych w Strefie Ekspery-
mentowania. Jest to idealne
miejsce dla dzieci i młodzieży, któ-
rej nie wystarcza szkolna kreda 
i tablica, dla młodych ludzi cieka-
wych świata i pragnących podej-
mować nowe wyzwania. To wła-
śnie tutaj uczestnicy warsztatów
dowiedzą się m.in., czym jest ma-
szyna Goldberga, jak za pomocą
reakcji chemicznych napompo-
wać balony, w jaki sposób działa
elektromagnes, jak wykorzystać
energię Słońca? Śmiałkowie będą
mieli możliwość wyprodukowa-
nia energii elektrycznej siłą wła-
snych mięśni i przy okazji spraw-
dzenia swojej kondycji fizycznej.
Osoby podążające za ekomodą

będą mogły przekonać się, czy
działania przez nie podejmowane
mają faktyczny wpływ na zdro-
wie, oszczędzanie energii oraz
ograniczenie zmian klimatycz-
nych, które zachodzą na Ziemi.

W programie nie zapomnie-
liśmy o najmłodszych dzieciach,
które będą mogły rozładować
swoją niepohamowaną energię
podczas zabaw na dmuchańcu
skazańcu, puszczania ogrom-
nych baniek mydlanych czy wy-
tężania umysłów przy rozwiązy-
waniu zagadek i łamigłówek.
Twarze maluchów zmienią się
nie do poznania w Strefie Malo-
wania Buziek: uśmiechnięte sło-
neczko, wesoły motylek, piękna
księżniczka czy odważny Spider-
-Man? Która postać najbardziej
pasuje do Twojego dziecka?

Twoje rachunki za energię są
za wysokie? Zastanawiasz się nad
zastosowaniem alternatywnych
jej źródeł? Szukasz możliwości ich
finansowania? Strefa Ekspercka
jest właśnie dla Ciebie! Zachę-
camy do odwiedzenia stanowisk
prezentujących odnawialne źró-
dła energii, na których będzie
można uzyskać rzetelne i wyczer-
pujące odpowiedzi na wszystkie
nurtujące pytania w tym zakre-
sie. Jest to niepowtarzalna okazja,
bowiem porad udzielać będą

osoby na stałe związane z inno-
wacyjnymi technologiami.

Porywające publiczności eks-
perymenty i efektowne doświad-
czenia są gwarancją niesamowi-
tych wrażeń i na pewno po-
zostaną na długo w pamięci. Na
scenie odbywać się będą również
liczne konkursy z nagrodami oraz
wywiady z ekspertami.

Atrakcją specjalną Dni Ener-
gii będzie planetarium, w którym
co 20 minut odbywać się będą po-
kazy prezentujące m.in. różne
formy energii występujące w Ko-
smosie, wybuchy supernowych,
reakcje zachodzące na Słońcu, bu-
dowę Układu Słonecznego i jego

konsekwencje dla życia na Ziemi.
Szczególnie zapraszamy przy-
szłych astronomów i kosmonau-
tów! Gwarantujemy, że ich ro-
dzice i rodzeństwo również nie
będą się nudzić. Tego po prostu
nie można przegapić!

Tegoroczne Dni Energii to bo-
gactwo atrakcji dla maluchów,
młodzieży oraz osób dorosłych,
które w połączeniu z ciekawą
ofertą edukacyjną oraz opieką
merytoryczną specjalistów, na co
dzień zajmujących się tematyką
odnawialnych źródeł energii, jest
wspaniałą propozycją na ro-
dzinne spędzenie niedzieli.

*

Dni Energii 2014 

Mieszkańcy Piaseczna w niedzielę 11 maja tłumnie zgromadzili się na miejskim
rynku, aby wspólnie podziękować za kanonizację Jana Pawła II.

Piaseczno podziękowało świętemu

Uroczystości rozpoczęły się wzru-
szającym programem „W drodze
do świętości”, przygotowanym
przez uczniów z Gimnazjum Nr
2 w Domu Parafialnym. Następ-

nie przed kościołem św. Anny 
w Piasecznie celebrowana była
msza święta z udziałem lokal-
nych chórów i Piaseczyńskiej 
Orkiestry Dętej. Uroczystości

zwieńczył koncert zespołu Arka
Noego, który żywiołowością i bi-
jącą od dziecięcych wokalistów
radością porwał tłum zgroma-
dzony na rynku.

Organizatorami uroczystości
dziękczynnych byli: gmina Pia-
seczno, powiat piaseczyński, pa-
rafie piaseczyńskie, Centrum
Kultury oraz Gimnazjum Nr 2.  *

Msza polowa oraz występ Arki Noego przyciągnęły na piaseczyński rynek ponad 2 tysiące mieszkańców                                         
Foto Piotr Michalski

Doświadczenia i eksperymenty z  pewnością zainteresują nie
tylko młodzież i dzieci, ale również dorosłych 

Konferencja oświatowa

Z inicjatywy burmistrza Piaseczna Zdzisława Lisa 7 maja 
w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu odbyła się kon-
ferencja „Piaseczyńska oświata – każdy widzi ją inaczej”.

W spotkaniu zorganizowanym przez  Zespół Ekono-
miczno-Administracyjny Szkół w Piasecznie udział wzięło
prawie sto osób w tym dyrektorzy publicznych i niepu-
blicznych placówek oświatowych, przedstawiciele Piase-
czyńskiego Porozumienia Rad Rodziców, Rady Oświatowej,
Młodzieżowej Rady Gminy, Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego, Związków Zawodowych, nauczycieli, młodzieży
szkolnej oraz władz gminy Piaseczno. Trzeba podkreślić,
że było to pierwsze tak duże forum lokalnej społeczności,
na którym wspólnie debatowano o kierunkach rozwoju
piaseczyńskiej oświaty. 

Inwestycje oświatowe
Burmistrz przedstawił aktualny stan demograficzny gminy

oraz dokonał podsumowania realizacji zadań oświatowych
na przestrzeni ostatnich 3 lat. – Zakończyliśmy rozbudowę SP
nr 1 w Piasecznie, zaawansowane są prace przy rozbudowie
szkoły w Zalesiu Górnym oraz rozbudowie Zespołu Szkół 
w Józefosławiu, mamy koncepcję i przygotowujemy się do
realizacji inwestycji Centrum Edukacyjno-Multimedialnego
przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie, w którym będzie mieściła
się m.in. szkoła podstawowa oraz przedszkole dla około setki
dzieci – wymienił najważniejsze inwestycje Zdzisław Lis.

Diagnoza stanu szkolnictwa
Diagnozę obecnego stanu szkolnictwa przedstawili Mo-

nika Borowska (zastępca dyrektora ZEAS), Małgorzata Żyła
(specjalista ds. oświaty), Elżbieta Gorzkowska (specjalista ds.
placówek publicznych) oraz Przemysław Wyszogrodzki (spe-
cjalista ds. księgowości). Omówiono nie tylko zagrożenia dla
rozwoju piaseczyńskich placówek w związku z rozwojem de-
mograficznym Piaseczna, ale i szanse oraz wyzwania, poprzez
poczynione inwestycje w rozwój bazy lokalowej.

Analiza SWOT
W drugiej część konferencji, którą otworzyła gospodyni

spotkania Dyrektor ZSP w Józefosławiu Jolanta Zawadzka-
Ładecka, przedstawiono wyniki analizy SWOT przeprowa-
dzonej przez uczestników styczniowego spotkania warsz-
tatowego w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Sulejówku.
Warsztaty te były przygotowaniem do budowania długo-
falowej strategii oświatowej w gminie.

Debata oświatowa
Trzecią część konferencji rozpoczęła młodzież z gim-

nazjum Nr 4 w Piasecznie przedstawiając  swoją wyma-
rzoną szkołę. Jednym z jej elementów był „pokój wypo-
czynkowy” dla uczniów i nauczycieli. Pomysł wszystkim
zebranym bardzo się spodobał i spotkał się z aplauzem wi-
downi.  Po prezentacji nastąpiła najważniejsza część spo-
tkania – debata - w której udział wzięli Joanna Ratyńska-
przedstawicielka placówek niepublicznych, Kamila Gibas-
Przewodnicząca Rady Rodziców, Piotr Raczkowski - Prze-
wodniczący Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców,
Wioletta Urban-Przewodnicząca Rad Rodziców w SP nr 5,
Michał Iwan-Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy,
Monika Ebert – Przewodnicząca Stowarzyszenia Dużych
Rodzin, Maria Ludwicka z ZSP w Jagarzewie, Krystyna Ber-
nacka -Przedszkole nr 8.

Zespoły robocze
Owocem konferencji jest podjęcie kolejnych kroków

przy budowie strategii oświatowej  dla Piaseczna. Powołano
zespoły robocze złożone z rodziców (również tych, którzy
dotychczas nie brali udziału w pracach nad budową strategii
oświatowej) oraz  pedagogów także z placówek niepu-
blicznych. Aktywny udział w spotkaniach zespołów zapo-
wiedział burmistrz Zdzisław Lis. Celem zespołów będzie dia-
gnozowanie potrzeb poszczególnych placówek oraz dalsza
praca w tworzeniu dokumentów określających wieloletnie
plany działań edukacyjnych. Zespoły będą pracować w ob-
szarach: zarządzanie oświatą, oferta edukacyjna, współ-
praca na rzecz oświaty, których liderami będą: Monika
Ebert, Wioletta Urban, Radosław Zięcina. 

Wszelkie informacje na temat prac nad strategią za-
mieszczane będą na stronie www.zeas.piaseczno.eu.        *
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Garmin Iron Triathlon
W weekend 24 i 25 maja odbędzie się po raz pierwszy w Pia-
secznie jedna z edycji cyklu Garmin Iron Triathlon.

Cykl Garmin Iron Triathlon to
największy w Polsce cykl im-
prez triathlonowych, który roz-
grywany jest na dystansie jed-
nej czwartej Ironmana. Zawody
te składają się z części pływac-
kiej, kolarskiej i biegowej. Swój
udział w piaseczyńskiej edycji
zapowiedzieli m.in. aktorzy To-
masz Karolak i Bartłomiej Topa
oraz wiceburmistrz Piaseczna
Honorata Kalicińska.

Sportowe wyzwania 

dla dzieci

Pierwszy dzień zawodów
upłynie pod znakiem Garmin
Kids Piaseczno. Oficjalne otwar-
cie zawodów dla dzieci odbę-
dzie się o godz. 14.00 na Gór-
kach Szymona. Dzieci podzie-
lone na różne kategorie wie-
kowe pobiegną na dystansach:
200 m, 0,5 km i 1 km. O godz.
14.45 ruszy aquathlon dla star-
szych dzieci i młodzieży. Z dy-
stansem 100 m do przepłynię-
cia i 1 km do przebiegnięcia
zmierzą się uczestnicy w kate-
gorii wiekowej 12–15 lat, a z dy-
stansem 200 m do przepłynię-
cia i 2 km do przebiegnięcia – ci
w wieku 16–17 lat.

Trzy dyscypliny

Największe emocje i hekto-
litry potu wylane będą w nie-

dzielę, kiedy to do rywalizacji
staną dorośli uczestnicy triath-
lonu. Zawody rozpoczną się 
o 12.00 pływaniem w zbiorniku
w Zalesiu Dolnym, przy Gór-
kach Szymona. Zawodnicy po
starcie będą mieli do pokonania
półtorej pętli na jednej części
stawu, a następnie przepłyną
pod mostkiem na drugą część,
gdzie wzdłuż brzegu dopłyną
do wyjścia. Trasa kolarska bę-
dzie się składała z 2 pętli po 22,
5 km i będzie wiodła ulicami: al.
Brzóz, Bukowa, Wesoła, Sło-
neczna, Ogrodowa, Dworska,
Szkolna, Bolesława Chrobrego,
dalej miejscowościami Pęchery,
Piskórka i Jaroszowa Wola, 
w której będzie znajdował się
nawrót kolarski. Następnie za-
wodnicy będą biegli 4 pętle po
2,5 km, aż do mety zlokalizowa-
nej na polanie na wysokości
mostka. Po wyjściu ze stre-
fy zmian zawodnicy skręcą 
w prawo, następnie pobiegną
ulicami: Osikową, Wilanowską,
Piękną, dalej przez mostek usy-
tuowany pomiędzy zbiorni-
kami i drugą stroną akwenu.

Utrudnienia w ruchu

W związku z imprezą 25
maja ruch drogowy i pieszy bę-
dzie utrudniony. Od godziny
11.30 do 15.00 wyłączone z ru-

chu zostaną ulice: al. Brzóz, Mo-
drzewiowa, Wesoła, Słoneczna,
Południowa, Ogrodowa, Dwor-
ska w Piasecznie, a także trasa
z Piaseczna do Jaroszowej Woli
przez Jazgarzew, Łbiska, Pę-
chery i Piskórkę. Ponadto od go-
dziny 13.00 do 16.00 zamknięte
będą ulice: al. Brzóz, Osikowa,
Wilanowska i Piękna w Zalesiu
Dolnym.

Wyznaczony został par-
king dla kibiców i zawodników,
który mieści się na stadionie
miejskim GOSiR Piaseczno
przy ul. 1 Maja 16.

Kilka słów o zawodach

Garmin Iron Triathlon to naj-
większy w Polsce cykl imprez tria-
thlonowych. Czas końcowy danej
imprezy jest sumowany z innymi
3 zawodami z cyklu, dzięki czemu
tworzy się ranking najlepszych za-
wodników. Suma czasów daje po-
tencjalny wynik,  na pełnym dy-
stansie Ironman. Cykl rozpoczyna
się w Piasecznie, a kolejne edycje
mają miejsce w Ślesinie (7–8
czerwca 2014), Radkowie (21–22
czerwca 2014), Gołdapi (5–6 lipca
2014), Górznie (19–20 lipca 2014).
Organizatorem cyklu jest firma
LABOSPORT Polska. Zapraszamy
na stronę internetową cyklu
www.irontriathlon.pl oraz na
www.facebook.com/irontriathlon.

Na Górkach Szymona będzie można zobaczyć spektakularne sportowe zmagania
Foto Karol Bannach/Labo Sport

Ruszyła rekrutacja do pilotażowego projektu „Broker eduka-
cyjny – budujemy kapitał kariery”.

Program realizowany jest przez
Stowarzyszenie SPOZA w part-
nerstwie z Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Piasecznie. Skiero-
wany jest on do osób pracu-
jących, uczących się lub miesz-
kających w powiecie piaseczyń-
skim. Niezależnie od swojego
statusu na rynku pracy, osoby
dorosłe, które chcą poszerzać
kwalifikacje, zwiększać szanse
na rynku pracy czy rozwijać pa-
sje i zainteresowania, będą mo-
gły skorzystać z bezpłatnych
usług doradczych (brokeringu
edukacyjnego).

Zawód brokera edukacyj-
nego został zarejestrowany 
w 2007 roku z inicjatywy Stowa-
rzyszenia SPOZA. Praca brokera
edukacyjnego rozpoczyna się od
przeprowadzenia szczegółowego
wywiadu z osobą zaintereso-
waną, mającego na celu sprecy-
zowanie jej możliwości i predys-
pozycji zawodowych, a także
dotychczasowych osiągnięć i po-
zyskanych kwalifikacji. W opar-
ciu o pozyskane dane i oczeki-
wania uczestniczek i uczest-
ników projektu, broker opraco-
wuje kompleksową ofer-tę, za-
wierającą kilka alternatyw dal-
szego kształcenia i wyboru
ścieżki edukacyjnej. Zmieniające
się trendy, wszechobecna re-
klama dotycząca szkoleń, kur-
sów i szkół, oczekiwania innych

w stosunku do danej osoby –
często utrudniają podjęcie decy-
zji o kierunku dalszej edukacji.

W powiecie w 2012 roku bez-
robocie wyniosło 8,3%. 5941 osób
pozostawało bez pracy. Dane 
z Powiatowego Urzędu Pracy po-
kazują, że ponad 40% bezrobot-
nych nie ma kwalifikacji zawo-
dowych. Wymogi pracodawców
na Mazowszu są bardzo wyso-
kie. Według 30% pracodawców
wśród kandydatów do pracy wy-
stępują braki w zakresie: wiedzy
i umiejętności, 36% – znajomości
języków obcych, 19% – obsługi
komputera, 24% – brak prawa
jazdy, 17–22% – brak kompetencji
miękkich, np. komunikatywno-
ści czy umiejętności pracy w ze-
spole (badania TNS Pentor 
na zlecenie Mazowieckiego 
Obserwatorium Rynku Pracy). 
W ciągu ostatnich trzech lat je-
dynie 9% mieszkańców woje-
wództwa mazowieckiego z wy-
kształceniem podstawowym 
i zasadniczym zawodowym oraz
15% z wykształceniem średnim
i 25% z wykształceniem wyż-
szym brało udział w kursach 
i szkoleniach (badanie sonda-
żowe 4P Research Mix 2011). Pod-
noszenie kwalifikacji jest już dziś
wymogiem rynku.

Nasze dotychczasowe do-
świadczenia, zdobywane pod-
czas spotkań z uczniami w po-

wiecie piaseczyńskim, potwier-
dzają potrzebę doradztwa eduka-
cyjnego wśród młodzieży koń-
czącej edukację na poziomie lice-
alnym. Część uczniów nie wie, 
w którym kierunku powinna się
dalej kształcić. Podobne problemy
obserwujemy wśród bezrobot-
nych, którzy szukają dla siebie
miejsca na rynku pracy, doszka-
lając się w różnych kierunkach,
nie zawsze zgodnych z indywi-
dualnymi predyspozycjami i po-
trzebami rynku.

Projekt skierowany jest do
wszystkich dorosłych osób,
które chciałyby zredukować
koszty nietrafnych wyborów
edukacyjnych. Uczestnictwo 
w projekcie jest bezpłatne i nie
oznacza konieczności skorzysta-
nia ze wszystkich proponowa-
nych form wsparcia. Zaletą pro-
jektu jest dostosowanie liczby
godzin doradztwa do indywidu-
alnych potrzeb uczestników 
i uczestniczek. Projekt jest
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego.

Zapraszamy do kontaktu 
z pracowniczkami biura projek-
tu, tel. 505 052 514, e-mail: bro-
ker.edu@spoza.org.pl.

Biuro projektu znajduje się
w Piasecznie przy ul. Kniazie-
wicza 8.

„Broker edukacyjny”

W dniach 23–24 maja 2014 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie
odbędą się II Piaseczyńskie Dni Techniki.

Dni Techniki 

Walki robotów minisumo i wy-
ścigi robotów, lego dla najmłod-
szych, dmuchańce dla maluchów,
harce przy tokarce, warsztaty lu-
towania, montaż silnika cztero-
suwowego, loteria fantowa i za-
bawa w kryminologa – to tylko
niektóre z atrakcji przygotowa-
nych przez organizatorów.

Oferta dla gimnazjalistów

Głównym celem imprezy
jest propagowanie kształcenia
technicznego oraz promowanie
potencjału uczniów i firm zwią-
zanych z branżą techniczną lub
zainteresowanych promocją na
lokalnym rynku pracy. Spotkanie
uczniów, władz samorządowych,
firm z terenu województwa ma-
zowieckiego, przedstawicieli
wyższych uczelni i mieszkańców
pozwoli wzajemnie się poznać 
i nawiązać współpracę. Ucznio-
wie szkoły jako organizatorzy im-
prezy oprowadzą po szkole 
i przedstawią bazę dydaktyczną
oraz zaprezentują swoje projekty
w konkursie „Mój zawód – moja
pasja”, polegającym na przygoto-
waniu przez młodzież pokazów
związanych z zawodem. Zainte-
resowani szkołą gimnazjaliści 
i ich rodzice będą mieli okazję po-
znać ją bliżej.

Baw się techniką

24 maja w sobotę odbędzie
się piknik rodzinny pod hasłem
„Baw się techniką”.

Już od rana można będzie
uczestniczyć w nauce gry na bęb-
nach afrykańskich oraz akcji pla-
stycznej „Od rytmu do obrazu”.
Prezentowane będą także tajniki
kablowania, drukowania w 3D czy
stylizacji reklamowej.

Koło Robotyki zaprezentuje
walki i wyścigi robotów. Zapra-
szamy do zabawy z kinectem i do
jego programowania, na warsz-
taty lego, lutowania, Arduino, sa-
mochodowe, kompetencji i war-
sztaty twórcze. Inne, równie
ciekawe propozycje, to:
• auto-sam – czyli to, co ze swoim
samochodem możesz zrobić sam;
• czystość = długowieczność two-
jego komputera;
• heavy metal dla praktycznych
– czyli harce przy tokarce;
• tajniki techniki – warsztaty no-
wych technologii;
•  pokaz turbin wodnych i wia-
trowych;

Strefa dla najmłodszych

W strefie malucha dzieci
będą mogły za darmo szaleć na
dmuchanych zjeżdżalniach 
i zamkach. Będzie też okazja do
odkrycia swojego talentu, dzięki
czemu rodzice dowiedzą się, czy
ich pociecha to precyzor, śmigacz,
czy może mały Picasso. Przewi-
dziane są też nagrody dla najbar-
dziej aktywnych. Występy zespo-
łów muzycznych oraz Teatru
Tańca „Szansa” i muzyka DJ-ów
umilą czas wszystkim uczestni-
kom imprezy.

Piaseczyńskie Dni Techniki
to czas dla tych, którzy lubią wie-
dzieć i umieć, i jeszcze przy tym
dobrze się bawić! Wstęp na im-
prezę jest bezpłatny.

Zapisy na warsztaty i szcze-
gółowe informacje dostępne są na
stronie szkoły www.zs1piasecz-
no.pl, w zakładce „Dni Techniki”.

*

Gimnazjaliści będą się mogli przekonać o korzyściach wy-
kształcenia technicznego              Foto arch. ZS nr 1 Piaseczno

Gmina Piaseczno poszukuje lokalu o pow.
od 300 do 400 m kw. na terenie Józefosła-
wia z przeznaczeniem na filię Centrum
Kultury i bibliotekę.

Pomieszczenia w budynku powinny
nadawać się do adaptacji na sale warsz-
tatowe oraz sale prób dla grup teatral-
nych i muzycznych. Niezbędne jest odpo-
wiednie zaplecze sanitarne oraz parking
na ok. 15 samochodów.

Kontakt:  Centrum Kultury w Piasecznie, 
ul. Kościuszki 49, tel. 22 756 76 00, 
biuro@kulturani.pl , www.kulturalni.pl 

Józefosław

Ogłoszenie o wynajmie lokalu

wymiatamy elektrośmieci

Ogłoszenie 

Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Warszawy 
w Piasecznie w trosce o środowisko realizuje
zadania ogólnopolskiego konkursu ekologicz-
nego „Dobre rady na elektroodpady – Oddaj
mnie w dobre ręce 2014” pod patronatem Głów-
nego Inspektora Ochrony Środowiska. Organi-
zatorem akcji jest Auraeko Organizacja Odzysku
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA.

Młodzieżowy zespół konkursowy „Zielone
Miotełki” mobilizuje społeczność lokalną do
działania. Apeluje: „Nie wyrzucajcie elektrood-
padów do śmietnika – to zatruwa środowisko.
Oddajcie zużyty sprzęt AGD w nasze ręce”.
Zbiórka elektroodpadów odbędzie się 26 maja
2014 r. w godz. 7.00–10.00 na terenie Gimnazjum
Nr 1 w Piasecznie (wjazd od strony al. Róż).



Piknik Rodzinny, to całodniowa
impreza mająca na celu integra-
cję mieszkańców, zapoznanie ich
z organizacjami i instytucjami
działającymi na terenie gminy –
oraz zwyczajnie dobra zabawa
dla małych i dużych. To miejsce
na występy dzieci z piaseczyń-
skich szkół i przedszkoli,
uczniów Ogniska Muzycznego
Centrum Kultury, zespołów
amatorskich, prezentacje arty-
stów plastyków, poetów i pisa-
rzy. Nie zabraknie również roz-
grywek sportowych, rodzinnego
karaoke, miasteczka integracyj-
nego i różnorodnych stoisk.

Wioska teatralna i piracka

Zapraszamy do skorzysta-
nia z atrakcji przewidzianych 
w wiosce teatralnej. W specjal-

nie zaaranżowanej garderobie
będzie można wykonać pamiąt-
kowe zdjęcia w kostiumach. Do
dyspozycji maluchów będą też:
charakteryzatornia, pracownia
lalkarska, pracownia scenogra-
ficzno-kostiumowa i komnata
czarnoksiężnika. Dzieci będą
mogły spróbować swoich sił 
w kuglarstwie, a także w zaba-
wach i konkursach teatralnych.
Wystawiony zostanie też spek-
takl „O Rybaku i Złotej Rybce”.

Zachęcamy też do odszuka-
nia na terenie parku fragmen-
tów statku piratów, pośród któ-
rych organizowane będą róż-
norodne zabawy: turniej har-
punników, bieg po statku 
w sztormie, wciąganie żagla czy
walka korsarzy. Chętni będą
mogli nakreślić mapę dalekich

krain na papierze czerpanym, 
a także zakupić od najpraw-
dziwszych wikingów ręcznie
wykonane wisiorki i sztylety
zwiezione przez obieżyświatów
z całego świata. Wystawione zo-
staną też do oglądania harpuny,
włócznie, łuki oraz repliki broni
palnej, czyli narzędzia do ataku
na dużą odległość.

Strefa Bezpieczeństwa

Podczas Pikniku promo-
wane będą zasady bezpiecznego
zachowania się zarówno dzieci,
jak i dorosłych w różnych sytu-
acjach dnia codziennego. W Stre-
fie Bezpieczeństwa w ciekawy 
i interaktywny sposób poru-
szane będą takie tematy jak bez-
pieczeństwo dziecka w drodze,
kradzieże tożsamości, wyłudze-
nia i oszustwa, ochrona numeru
PIN, kieszonkowcy. Omawiana
będzie też nowa forma agresji 
i molestowania psychicznego –
stalking. Te unikalne lekcje bez-
pieczeństwa poprowadzi aktor

Robert Moskwa, czyli popularny 
dr Rogowski z serialu „M jak 
Miłość”.

Teatr i muzyka

W ramach Pikniku o godz.
17.00 Teatr Formy z Wrocławia
wystawi czarną komedię garni-
zonową „Kucharz na ostro”.
Spektakl obfituje w mnóstwo
groteskowych sytuacji, komedii
omyłek, wciągania widzów 
w interakcję. Sztuka nawiązuje
do dobrej tradycji komedii zwią-
zanych z tematem wojskowym,
takich jak „Pułkownik Kwiat-
kowski” czy „Jak rozpętałem II
wojnę światową”. O godz. 18.30
na scenie plenerowej na rynku,
przeniesiemy się do świata Ro-
mów i ich kultury. Widowisko
w wykonaniu m.in. artystów
Teatru Wielkiego w Łodzi przed-
stawia najważniejsze momenty
z życia Romów, które przepeł-
nione jest wolnością i ukocha-
niem muzyki oraz tańca.       

*
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Rady na odpady
Profesjonalne warsztaty utrwaliły i uzupełniły dotychczasową wiedzę uczniów
oraz ich opiekunów w zakresie nowej ustawy o odpadach.
W ramach prowadzonej kampa-
nii edukacyjno-informacyjnej  
w zakresie selektywnej zbiórki
odpadów Wydział Gospodarki
Odpadami podjął współpracę ze
szkołami gimnazjalnymi z terenu
gminy Piaseczno. Pierwszym eta-
pem współpracy były warsztaty
pt. „ Rady na odpady”, które od-
były się 19 marca 2014 w Gimna-
zjum Nr 1 w Piasecznie. W warsz-
tatach wzięli udział przyszli
liderzy koleżeńskich, wewnątrz-
szkolnych grup samokształcenio-
wych. Zajęcia poprowadzili:
przedstawiciel Fundacji Eco Cho-
ice Pan Paweł Chrzanowski oraz
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Odpadami Pani Barbara Wysocka.
Profesjonalne warsztaty utrwaliły
i uzupełniły dotychczasową wie-
dzę uczniów oraz ich opiekunów
w zakresie nowej ustawy o odpa-
dach. Zdobytą na warsztatach
wiedzą uczestnicy podzielą się ze
swoim koleżankami i kolegami 
w swoich szkołach.

Kolejnym etapem kampanii
było spotkanie młodzieży  pod
hasłem „Rady na odpady” w ra-
mach  II Młodzieżowego Forum
Ekologicznego. Forum odbyło się
w dniu 8 maja 2014r. w Gimna-
zjum Nr 1 w Piasecznie.

Głównym celem spotkania
młodzieży gimnazjalnej była
wzajemna edukacja ekologiczna
oraz kształtowanie świadomości
i współodpowiedzialności za go-
spodarkę odpadami w środowi-
sku lokalnym. Wśród uczestni-
ków forum znaleźli się: Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno Pan

Zdzisław Lis, prezes AURAEKO
Pani Gabriela Leszczyńska, dyrek-
tor Zespołu Ekonomiczno Admi-
nistracyjnego Szkół w Piasecznie
Pani Edyta Woźniak, prezes orga-
nizacji ECO Choice Pan Paweł
Chrzanowski, przedstawiciel
Nadleśnictwa Chojnów Pani Jo-
lanta Jasionowska, przedstawiciel
Chojnowskiego Parku Krajobra-
zowego Pani Katarzyna Kozłow-
ska. Wydział Gospodarki Odpa-
dami reprezentowała Pani
Naczelnik Barbara Wysocka oraz
Pani Wioletta Brzezińska. W Fo-
rum uczestniczyli również: Koor-
dynator Przyrody Miasta i Gminy
Piaseczno Pani Beata Zawadzka
oraz nauczyciele i uczniowie
szkół gimnazjalnych miasta i
gminy Piaseczno. Gości powitał
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 Da-
riusz Nowak oraz Pani wicedy-
rektor Agata Wągrowska. Nad
przebiegiem spotkania czuwała

uczennica klasy 2h Klementyna
Synkiewicz.

Jako pierwsza wystąpiła Pani
prezes AURAEKO z prezentacją
nt. unieszkodliwiania elektrood-
padów, w której zaprezentowała
m.in. sposób utylizacji świetló-
wek i odzyskiwania z ich wnę-
trza niebezpiecznej dla środowi-
ska rtęci. Następnie odbył się
przegląd prezentacji uczniow-
skich z ośmiu szkół gimnazjal-
nych z gminy Piaseczno. Każda
szkoła prezentowała temat zwią-
zany z innym rodzajem odpa-
dów. Młodzież przedstawiała:
właściwości fizyko-chemiczne
odpadów, stopień ich szkodliwo-
ści dla środowiska, sposób postę-
powania z odpadami oraz me-
tody ich recyklingu i utylizacji.
Podsumowaniem każdej prezen-
tacji były wyniki ankiety prze-
prowadzonej we własnym śro-
dowisku lokalnym na grupie 100

dorosłych respondentów. An-
kieta dotyczyła systemu gospo-
darki odpadami na terenie
gminy Piaseczno i oceny realiza-
cji nowej ustawy „śmieciowej”. 

W czasie przerwy odbyła się
degustacja zdrowej żywności,
którą przygotowali uczniowie
gimnazjum. 

W drugiej części spotkania
odbył się konkurs na strój wizy-
towy wykonany w całości z od-
padów, bez użycia igły i nitki.
Stroje zostały stworzone przez
uczniów gimnazjów uczestni-
czących w Forum. Komisja kon-
kursowa miała sporo kłopotów
z wyłonieniem zwycięzców, po-
nieważ wszystko było przygo-
towane na szóstkę. Oceniano
słowną prezentację kreacji, po-
mysłowość oraz jakość wykona-
nia. Stroje były po prostu pię-
kne. Nagrodzono wiele projek-
tów jednak najwyższe laury
przypadły uczniom Gimnazjum
Nr 1 w Piasecznie: I miejsce zdo-
była  Aleksandra Kędzior, która
była projektantką i modelką pre-
zentującą swoją kreację. 

II Młodzieżowe Forum Eko-
logiczne przygotowali nauczy-
ciele biologii pod kierownic-
twem Pani Dyrektor Agaty
Wągrowskiej, która zakończy-
ła uroczystość, dziękując mło-
dzieży za zaangażowanie 
i wkład pracy w przygotowane
projekty, nauczycielom uczą-
cym za przygotowanie ucz-
niów oraz gościom za przyby-
cie i merytoryczne wsparcie.

*

Finalistki konkursu na strój ekologiczny
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Mnóstwo atrakcji czeka na małych i tych trochę większych mieszkańców Pia-
seczna w Dniu Dziecka w Parku Miejskim już od godz. 12.00.

Piknik Rodzinny w Piasecznie

„Kucharz na ostro” to spektakl obfitujący w mnóstwo gro-
teskowych sytuacji, komedii omyłek, wciągania widzów 
w interakcję                                           Foto arch. pantomima.pl

Burmistrz podzielił się z mieszkańcami unijnym tortem
Foto  Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA

9 maja wspólnie świętowaliśmy dziesiątą rocznicę przy-
stąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W namiocie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
można było otrzymać informatory o Unii Europejskiej, or-
ganizowane były minikonkursy dla dzieci, a maskotka Sy-
riusz rozdawała tulipany, balony i cukierki. W południe zo-
stała otwarta wystawa prac piaseczyńskich przedszkolaków
„Unia Europejska w oczach dziecka”.

Młodzież wzięła udział w grze miejskiej pod hasłem „Pia-
seczno w Europie, Europa w Piasecznie”. Nie zabrakło rów-
nież animacji i zabaw dla najmłodszych, prowadzonych przez
szkołę językową Lingua Nova, Fundację Eco Choice oraz pia-
seczyńskie Kluby Młodego Europejczyka. Na scenie zapre-
zentowali się podopieczni Ogniska Muzycznego działającego
w Centrum Kultury oraz Piaseczyńska Orkiestra Dęta.

Burmistrz Zdzisław Lis złożył życzenia zgromadzonym
pod sceną Europejczykom i zaprosił na urodzinowy tort.
Ten ufundowany przez gminę Piaseczno czekoladowo-
-śmietankowo-wiśniowy smakołyk, ozdobiony naturalnymi
kwiatami w barwach Polski i Unii, tak smakował mieszkań-
com, że z 41 kilogramów nie pozostał nawet okruszek.

Symbolicznym punktem programu był wspólny taniec
„Grek Zorba”, który tak spodobał się mieszkańcom, że nie
obyło się bez bisu.

Piaseczyńskie obchody uświetniła obecność prof. Danuty
Hübner, która gościła w naszym mieście już trzeci raz. Przy-
znała, że Piaseczno jest miejscem, do którego lubi wracać.

Głosami mieszkańców Piaseczna Eurociachem okrzyk-
nięto pleśniak jednej z mieszkanek Piaseczna, który zde-
klasował konkurencyjne wypieki.

Wieczorem zagrali: Foxal, DJ Martin Rosa i gwiazda wie-
czoru – Ras Luta.

Piaseczyńskie obchody zorganizowane były z inicjatywy
Klubu Europejczyka przy Gimnazjum Nr 4 w Piasecznie, pod
patronatem burmistrza Piaseczna Zdzisława Lisa.              *

Dzień Europy



Festiwal przebiegał w dwóch eta-
pach. Pierwszy etap przeprowa-
dzony został w szkołach naszego
powiatu, a finał odbył się 6 maja 
w Centrum Kultury, gdzie można
było usłyszeć melodie zarówno
znanych przebojów, jak i bardziej
kameralnych utworów, oczywi-
ście śpiewanych w języku angiel-
skim. Jury oceniając poszczególne
występy brało pod uwagę nie tylko
poprawną wymowę i akcent, ale
również wrażenia artystyczne. 

– Rywalizacja była bardzo za-
cięta a uczestnicy dali z siebie na-
prawdę maksimum swoich moż-
liwości – ocenił przysłuchujący się
finałowej rywalizacji burmistrz
Piaseczna Zdzisław Lis. Niestety
wśród wspaniałych występów
trzeba było wyłonić tych najlep-
szych. Jury w tym roku miało na-
prawdę ciężkie zadanie.

W tym roku w kategorii szkół
podstawowych w klasach 1–3 naj-
lepsza okazała się Weronika Wy-
rzykowska ze Szkoły Podstawo-
wej w Złotokłosie  śpiewając
piosenkę „hank you very much”.

Nagrodę specjalną w kategorii
szkół podstawowych zdobył
Grzegorz Karwasiński z Prywat-
nej Szkoły Podstawowej Nr 72 
z piosenką „Cheating”, wygrywa-
jąc darmowy semestr nauki ję-
zyka angielskiego w Szkole 
Językowej SPOT z Piaseczna. 
W kategorii klas 4–6 zwyciężyła
Julia Zulczyk reprezentantka Ze-
społu Szkół w Baniosze, która za-
śpiewała  piosenkę „Stay”. Na-
groda specjalna trafiła do Marty
Szczepańskiej ze Szkoły Podsta-
wowej w Słomczynie – piosenka
„Once upon a December”.

W kategorii szkół gimnazjal-
nych zwyciężył duet: Natalia Sob-
czak i Jakub Stec z Gimnazjum 
w Słomczynie, który zaprezento-
wał piosenkę „ I see fire”. W tej ka-
tegorii Burmistrz Piaseczna Zdzi-
sław Lis przyznał specjalną
nagrodę Natalii Zarębie z Gimna-
zjum Nr 2 w Piasecznie za pio-
senkę „Hallelujah” oraz wyróżnił
duet: Magdę Miesiak i Kasię Jago-
dzińską z Gimnazjum w Cendro-
wicach za piosenkę „Billionaire”.

Celem festiwalu jest propa-
gowanie nauki języka angiel-
skiego i zwiększenie motywacji
do nauki wśród uczniów, zachę-
canie ich do doskonalenia kom-
petencji językowych poprzez za-
bawę muzyczną, a także roz-
wijanie zainteresowań oraz zdol-
ności językowych i muzycznych
młodych ludzi.

Organizatorem festiwalu
jest Szkoła Języków Obcych
SPOT wraz z Centrum Kultury
w Piasecznie. Patronat nad im-
prezą objął burmistrz Piaseczna
Zdzisław Lis, starosta piaseczyń-
ski Jan Dąbek oraz Mazowiecki
Kurator Oświaty.

Pełne wyniki rywalizacji do-
stępne są na www.piaseczno.eu.
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Zjazd Dużych Rodzin
W sobotę 10 maja odbył się w Piasecznie zjazd kół Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Reprezentanci kół z całej Polski
zjechali do naszego miasta, aby
wspólnie omówić aspekty orga-
nizacyjne, finansowe i statutowe
związku, a także zapoznać się 
z przykładami realizowanych już
projektów współfinansowanych
ze środków publicznych.

Działania 

w gminie Piaseczno

Jednak zanim uczestnicy
zjazdu przeszli do części warszta-
towej, odbyły się przemówienia 
i prezentacje. Wszystkich gości
powitał Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno Zdzisław Lis, który za-
znaczył duży przyrost liczby
mieszkańców w gminie, wynika-
jący z trendów migracyjnych 
i wiążące się z tym wyzwania,
którym gmina cały czas stawia
czoła. – Tylko w tej chwili rozbu-
dowywane są u nas dwa zespoły
szkolne, a już wkrótce rozpocz-
niemy budowę nowego centrum
edukacyjnego w centrum miasta
– powiedział burmistrz. Piaseczno
jako jedna z pierwszych gmin 
w naszym regionie, uchwaliło 
w 2011 roku program działań
wspierających rodziny wielo-
dzietne, w ramach którego ru-
szyła Karta Dużej Rodziny. Do tej
pory Karty uprawniające do róż-
norodnych zniżek odebrało 312 ro-
dzin 3+ oraz 114 rodzin 4+, co daje
w sumie ponad 2200 kart będą-
cych w użyciu. – Rabaty na zajęcia
sportowe i kulturalne, oferowane
przez Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz Centrum Kultury,
cieszą się dużym zainteresowa-
niem, co pokazują liczby i staty-
styki. W 2013 r. poniesiony przez
gminę koszt zniżek na basen 
i ściankę wspinaczkową wyniósł

12 700 zł, natomiast pięćdziesięcio
i siedemdziesięcio procentowe
upusty na zajęcia muzyczne, pla-
styczne czy koncerty wygenero-
wały w zeszłym roku  koszt po-
nad 58,5 tys. zł – podkreślił
burmistrz. 

Ubywa Polaków

Wyniki przeprowadzanych
badań demograficznych nie na-
pawają optymizmem. Jeśli nic się
w tej materii nie zmieni i dalej na-
sze społeczeństwo będzie wyka-
zywało ujemny przyrost natu-
ralny, to za kilkadziesiąt lat będzie
nas w Polsce o połowę mniej, 
i w większości będą to ludzie 
starzy, potrzebujący pomocy. 
– A skąd ta pomoc ma nadejść jeśli
nie od młodszych pokoleń, które
wychowamy? – pytał burmistrz.
– Mam wielką nadzieję, że bez-
cenna praca, jaką wykonuje Zwią-
zek Dużych Rodzin, Wasze zaan-
gażowanie i przykład, jaki dajecie
skłoni nasz parlament zarówno
do zmiany przepisów, jak i działań,
które pozwolą nam, samorządow-
com, jeszcze aktywniej wspierać
politykę prorodzinną – podsumo-
wał swoją wypowiedź burmistrz
Zdzisław Lis.

Ogólnopolska 

Karta Dużej Rodziny

Tuż potem słowo powitania
wypowiedziała Zuzanna Lipińska,
prezes piaseczyńskiego koła
ZDR3+, a następnie Podsekretarz
Stanu Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej Elżbieta Seredyn
przedstawiła historię powstawa-
nia oraz założenia rządowego pro-
gramu dla rodzin wielodzietnych,
z którego projektem z dnia 18
marca 2014 r. zapoznać się można

na stronie ministerstwa. Obecnie
trwają konsultacje społeczne 
i międzyresortowe projektu tego
programu, w ramach którego
wprowadzona ma zostać Ogólno-
polska Karta Dużej Rodziny. Karta
ta ma być drukowana centralnie,
ale przyjmowaniem wniosków 
i wydawaniem kart zająć miałaby
się gmina. Rodziny z przynajm-
niej trójką dzieci mogłyby liczyć
na zniżki w muzeach, obiektach
sportowych czy parkach narodo-
wych.

Kosztowne 

wychowanie dzieci

Nie zabrakło też przemówie-
nia prezes Związku Dużych Ro-
dzin Joanny Krupskiej, która pod-
pierając się wykresami z danymi
statystycznymi podkreślała, że
stale podwyższa się wiek rodzenia
pierwszego dziecka, a co za tym
idzie zmniejszenie się w ogóle
liczby rodzonych dzieci. – Dlatego
szczególne znaczenie ma nasze

działanie w obliczu kryzysu de-
mograficznego – powiedziała pre-
zes Krupska. Wskazała też na 
kryzys więzi, mniejszą ilość za-
wieranych małżeństw a także roz-
pad już istniejących. Problema-
tyczny jest też koszt wychowania
dziecka. Badania wskazują, że
ubóstwo rodziny rośnie propor-
cjonalnie do ilości dzieci. Pani pre-
zes przywołała też kilka faktów hi-
storycznych z polityki proro-
dzinnej w Polsce od 1947 r., kiedy
to wprowadzono powszechne za-
siłki rodzinne wynoszące, baga-
tela, 23 proc. średniej pensji. 

Część oficjalną zjazdu zakoń-
czyły dwie prezentacje. Pierwsza,
poprowadzona przez Monikę
Ebert z piaseczyńskiego koła
ZDR3+, prezentowała działalność
i osiągnięcia lokalnego koła.
Druga, przygotowana przez
Pawła Wolińskiego, szczegółowo
omawiała założenia Ogólnopol-
skiej Karty Dużej Rodziny.           

*

Zwycięzki duet z Gimnazjum w Słomczynie  
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Autowidoki 
Józefa Wilkonia

Muzeum Regionalne przygotowało wystawę słynnego
artysty z Zalesia Dolnego. Prace oglądać można do 
29 czerwca.

To kolejna w Piasecznie prezentacja prac światowej sławy
artysty – ilustratora, malarza, rzeźbiarza. Tym razem Józef
Wilkoń przybliża nam świat swoich podróży, nie tylko przez
Polskę, ale także poza granicami kraju – gdzie jeździł, by or-
ganizować wystawy czy odbierać nagrody. Pokazuje urze-
kające go, widziane z okna samochodu, widoki. Autowidoki.

Andrzej Matynia - polski historyk i krytyk sztuki, dzien-
nikarz i publicysta radiowy i telewizyjny - tak napisał o auto-
widokach: „Dla Józefa Wilkonia katowicka droga była niegdyś
drogą nadziei. Jeździł nią do Szwajcarii, Włoch, gdzie zdoby-
wał nagrody, święcił sukcesy, a przede wszystkim oglądał
świat jakże inny od polskiej, zgrzebnej rzeczywistości. Wolny
świat Zachodu… Zachwycała go prosta jak stół szosa kato-
wicka. Szybko szkicował poszczególne jej fragmenty. Z nich
powstawały gwasze, które były syntetycznym widzeniem tej
drogi, zgeometryzowanymi płaszczyznami kolorów”.     

Józef Wilkoń – ilustrator, malarz, rzeźbiarz, twórca pla-
katów i scenografii teatralnych. Zilustrował ponad 100 książek
dla dzieci i dorosłych w kraju oraz ponad 80 książek dla dzieci
za granicą. Wystawiał w galeriach i muzeach na całym świe-
cie. Otrzymał wiele prestiżowych nagród w Polsce i za gra-
nicą. Napisana i zilustrowana przez niego książka „Psie życie”
została uznana za najpiękniejszą książkę roku 2011 oraz na-
grodzona Brązowym Medalem w jubileuszowym, 50. kon-
kursie Best Designed Books from all over the World 2013.  *                                     

W tym roku uczestnicy 9. Festiwalu Piosenki Angielskiej dali prawdziwy popis
umiejętności wokalnych i wykazali się bardzo dobrą znajomością języka. 

Zaśpiewali po angielsku

Gościem specjalnym zjazdu była wiceminister pracy i polityki
społecznej Elżbieta Seredyn Foto Malgorzata Idaczek

Sala konferencyjna Urzędu zamieniła się w miasteczko
ruchu drogowego Foto  Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA

Urząd Miasta w Piasecznie odwiedziły  przedszkolaki 
z „Akademii Kubusia” z Chylic.

Maluszki skierowały się najpierw do gabinetu burmi-
strza, gdzie zostały ciepło przyjęte przez wiceburmistrza
Piaseczna Daniela Putkiewicza. Każdy chętny przedszkolak
mógł usiąść w fotelu burmistrza i poczuć się przez chwilę
jak najważniejsza osoba w Urzędzie. Po pamiątkowym zdję-
ciu i poczęstowaniu się piaseczyńskimi krówkami dzieci
przemieściły się do sali konferencyjnej na spotkanie ze
Strażnikami Miejskimi.  Na początku wysłuchały informacji,
jak rozpoznać Strażnika Miejskiego, a także obejrzały, jak
wygląda odznaka i legitymacja. Przypomniane i wytłuma-
czone zostały też zasady bezpiecznego przejścia przez pasy
oraz jazdy na rolkach czy rowerze. Wszystkie dzieci, zapy-
tane, czy korzystają z kasków, odpowiedziały twierdząco,
co bardzo cieszy.  Przedszkolaki zabawiły się również 
w symulację ruchu drogowego z użyciem specjalnej maty
imitującej drogę. Po nałożeniu kamizelek z obrazkami aut
i motorów miały zachowywać się zgodnie ze wskazaniami
sygnalizacji świetlnej, z czym sobie bardzo dobrze poradziły.
Z pewnością taka praktyczna nauka nie pójdzie w las. *

Przedszkolaki poznały
zasady bezpieczeństwa
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Pod takim hasłem odbędzie się 31 maja kolejna impreza
biegowa w Piasecznie

To już druga edycja zawodów, które wzbudzają duże zain-
teresowanie amatorów biegania. Zapraszamy do zapisów,
których można dokonać na stronie www.kondycja.com.pl.
W tym roku na uczestników czekać będą okolicznościowa
koszulka startowa, imienny dedykowany numer startowy
(pod warunkiem zgłoszenia do 17 maja) oraz medal na me-
cie wraz z powiadomieniem SMS o wyniku osiągniętym
podczas biegu. Liczba uczestników jest ograniczona.

Patronat nad imprezą objął burmistrz Piaseczna Zdzi-
sław Lis. Cały projekt na zlecenie gminy wykonuje Stowa-
rzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Kondycja” – organiza-
tor tegorocznej Mili Piaseczyńskiej oraz ubiegłorocznych
biegów. Partnerem biegu jest Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych.

Regulamin oraz więcej informacji o II Piaseczyńskiej
Piątce na stronie www.kondycja.com.pl.

„Uzależnieni od biegania”
II Piaseczyńska Piątka

Rady sołeckie Józefosławia i Julianowa serdecznie za-
praszają 15 czerwca na 1. Bieg Uliczny połączony z pikni-
kiem sportowym.

Impreza odbędzie się w niedzielę 15 czerwca 2014 r. w godz.
14.00–19.00 na terenie Politechniki Warszawskiej, przy 
ul. Ogrodowej 2 w Józefosławiu.

W programie, oprócz niemal pięciokilometrowego
biegu ulicami obydwu miejscowości, planowane są też za-
jęcia sportowe na świeżym powietrzu, gry, zabawy i mini-
biegi dla dzieci oraz wiele innych atrakcji.

Możliwość rejestracji on-line dla uczestników biegu
oraz dodatkowe informacje o imprezie dostępne są na
stronie http://www.solectwojozefoslaw.pl/.

Impreza współfinansowana ze środków gminy Piaseczno.

Bieg Uliczny Józefosławia
i Julianowa

Zgodnie z zapowiedziami i wnioskiem Młodzieżowej Rady Gminy
Piaseczno w kwietniu uruchomiono kolejny punkt WiFI.

Obecnie na terenie Piaseczna
funkcjonuje już 5 punktów ogól-
nodostępnej, gminnej sieci do-
stępu do Internetu. Serfować po
Internecie, odbierać pocztę czy
czatować będzie można na placu
Piłsudskiego, skwerze Kisiela, par-
kingu, części parku miejskiego
(od ul. Zgoda), wokół dworca ko-
lejowego w Piasecznie oraz od
tego roku także przy nowym
skate parku. Nowością będzie
prostsze logowanie do sieci i ła-
twiejszy dostęp.

Proste logowanie

Aby swobodnie skorzystać 
z Internetu, wystarczy udać się 
w jedno z ww. miejsc i za pomocą
urządzenia tj. laptopa, notebooka
czy telefonu komórkowego podłą-
czyć się do Strefy WiFi Piaseczno
za pomocą usługi WiFi. Od 1 kwiet-
nia nie ma już konieczności poda-
wania imienia, nazwiska, numeru

telefonu czy adresu e-mail. Był to
także wniosek przedstawicieli
Młodzieżowej Rady do burmistrza
Piaseczna. – Logowanie jest teraz
proste i niemal automatyczne. Ze
względu na wymogi Urzędu Ko-
munikacji Elektronicznej dostęp
do sieci musi być jednak ograni-
czony przede wszystkim w zakre-
sie prędkości Internetu, jak i ilości
ściąganych danych. Niczym nie
będzie to odbiegać od ogólnopol-
skich standardów – zapewnia Ar-
kadiusz Strzyżewski  realizator roz-
szerzenia strefy WiFi w Piasecznie.

Pozostałe punkty

Warto nadmienić, że dotych-
czas z bezprzewodowego Inter-
netu można skorzystać m.in. 
w centrach handlowych Auchan,
Fashion House oraz w Urzędzie
Miasta i Gminy. Lokalizacje te poza
dostępem do bezprzewodowej
sieci, posiadają także infokioski

umożliwiające serfowanie bez
własnego urządzenia. Dodatkową
sieć bezpłatnych WiFi tworzą pod-
mioty prywatne na terenie mia-
sta i gminy, w większości są to pia-
seczyńskie bary i restauracje.

Szukaj tabliczki

Informacje dotyczące bezpłat-
nych punktów dostępu na terenie
Piaseczna znajdują się na stronie:
http://piaseczno.eu/index.php?m
nu=401 Wszystkie miejsca Strefy
WiFi Piaseczno posiadają oznako-
wanie ułatwiające ich lokalizację.
Jest to 35 granatowo-białych tabli-
czek, które poza skate parkiem są
już zainstalowane w miejscach
działania Strefy WiFi.

Dane techniczne dla 

użytkowników końcowych

1) Wysyłanie i odbieranie da-
nych z maksymalną prędkością
połączenia do 256 kbit/s;

2) Czas jednorazowej sesji nie
będzie dłuższy niż 60 minut,
przy czym ograniczenie połą-
czenia dotyczyć będzie rejestro-
wanych urządzeń końcowych
lub użytkowników. Po upływie
ww. czasu należy dokonać po-
nownego logowania;
3) Miesięczny limit transferu
danych – nie więcej niż 750 MB
dla użytkownika.

Uwagi i sugestie związane ze
Stefą WiFi można zgłaszać na ad-
res strzyzewski@piaseczno.eu
lub dzwoniąc 22 701 76 82.

*

Strefa WiFi w skate parku

Rekord Guinnessa – to możliwe! 24 maja 2014 r. w Łazach dzieci i młodzież wraz z opieku-
nami spróbują ułożyć gigantyczną mozaikę z nakrętek.

Dotychczasowy rekord to ponad
3 615 000 nakrętek układanych
przez 3 dni w Niemczech. – My
zamierzamy ułożyć około 4 mi-
lionów nakrętek w przeciągu
jednego dnia. Zaczynamy już 
o 10.00 – informuje Dorota Za-
wada, koordynatorka przedsię-

wzięcia. Oprócz układania mo-
zaiki na wszystkich przybyłych
czeka mnóstwo atrakcji: piknik
rodzinny, dmuchane zjeżdżal-
nie i basen kulkowy, zdrowa 
i smaczna kuchnia, kąciki ak-
tywności dla dzieci, wiosenne
graffiti oraz zawody sportowe.

Na scenie zaprezentują się
szkolne zespoły oraz zespół 
Tęcza i Big Band Dla Frajdy 
z Ośrodka Kultury w Lesznowoli,
Zespół Larum z Centrum Kul-
tury w Piasecznie i Prażmowska
Orkiestra Dęta.

Kto może układać 

mozaikę?

Każdy, kto przyniesie ze sobą
nawet kilka nakrętek. Temat
przewodni mozaiki to „Nasz świat
wartości” – i ten właśnie napis,
po polsku i angielsku, będziemy
wspólnie układać – wyjaśnia pani
Dorota. Dodatkowo, na po-
wierzchni 1 600 m2 zgłoszone
grupy będą układały własne,
przygotowane wcześniej mozaiki 
o wymiarach 5 x 5 m, przedsta-
wiające różne wartości, takie jak
miłość, wiara, tolerancja, honor.

Zapraszamy wszystkich, któ-
rzy chcą włączyć się w tworzenie
tego wiekopomnego, choć krótko-
trwałego dzieła. Dla każdego przy-
gotowana została pamiątkowa na-
klejka oraz możliwość wpisu 
w księdze uczestników. Po usta-
nowieniu nowego rekordu Guin-
nessa nakrętki (około 7 ton) zo-
staną sprzedane i przeznaczone
na pielęgnację i rehabilitację 3-let-
niego Kubusia i 7-letniej Emilki.

Uroczyste zakończenie na-
stąpi o godz. 19.00. Organizato-
rami próby są Katolicka Szkoła
pod Żaglami razem z Zespołem
Szkół Publicznych w Łazach oraz
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci
przy Zespole Szkół Specjalnych
w Łbiskach. Patronat nad im-
prezą objął m.in. burmistrz Pia-
seczna Zdzisław Lis.

*

Bijemy rekord Guinnessa

Przykładowa mozaika wykonana z nakrętek

Startują zajęcia w Razor Academy 
Poland – szkole wyczynowej jazdy na
hulajnodze.

Akademia hulajnogi

Zajęcia odbywać się będą w go-
dzinach od 12.00-13.00 w skate
parku Piaseczno (w celu dopeł-
nienia formalności prosi się 
o wcześniejsze przybycie). Obo-
wiązkowo trzeba wziąć ze sobą:
dobry humor, kask i hulajnogę.
Uczestnicy niepełnoletni pro-
szeni są o przybycie z rodzicem.
Zajęcia prowadzić będzie Kacper

Szymański – na hulajnodze jeź-
dzi od 7 lat i ma młodsze rodzeń-
stwo – dlatego znakomicie radzi
sobie nawet z małymi urwisami. 

Wszystkich zainteresowa-
nych prosimy o kontakt: kacper-
szymanski@vp.pl lub 733 883 181.

Liczba wolnych miejsc – 15
(o przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń).

Koszt – 15 zł od osoby za lek-
cję – płatne z góry przed rozpo-
częciem zajęć.

Dla kogo – wszystkich, któ-
rzy chcą zacząć profesjonalnie

jeździć na hulajnogach. Liczą się
chęci, a nie umiejętności!

Wymagania – chęć uczest-
nictwa, ochraniacze, kask, hulaj-
noga, pisemna zgoda rodziców. 
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Piaseczno, ul. Energetyczna

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity DzU z 2014 r., poz. 518) oraz Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (DzU z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 ze zm.) ogłasza drugi
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudo-
wanej nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ewid. 
2/166 o powierzchni 7305 m² i nr ewid. 3/66 o po-
wierzchni 1486 m² – łączna powierzchnia 8791 m², położone 
w Piasecznie w obrębie 4 przy ul. Puławskiej/róg Energetycz-
nej, uregulowane w księgach wieczystycho numerach
WA5M/00293568/1 oraz WA5M/00250708/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7 476 112,20 zł
brutto. Wysokość wadium: 373 805,61 zł

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzony
został w dniu 3 marca 2014 r. i zakończył się wynikiem negatyw-
nym – protokół z pierwszego przetargu sporządzono 
w dniu 6 marca 2014 r.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie
skrzyżowania ulic Puławskiej i Energetycznej. Ulica Puławska jest
drogą krajową (nr 79), ulicą główną ruchu przyspieszonego.

W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, po przeciwnej stronie ul. Energetycznej
– wielkopowierzchniowe centrum handlowe Fashion House Outlet
Piaseczno, a po przeciwległej stronie ul. Puławskiej centrum han-
dlowe Decathlon. 

W bezpośrednim sąsiedztwie powstaje budynek Urzędu
Skarbowego w Piasecznie (aktualnie jest w trakcie budowy).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego dla tego rejonu miasta Piaseczno przedmiotowa
nieruchomość gruntowa znajduje się w obszarze urbanistycz-
nym przeznaczonym pod usługi nieuciążliwe i oznaczone są
symbolem 2U. W dniu 20 lutego 2013 r. Rada Miejska w Piasecznie
podjęła uchwałę Nr 869/XXXI/2013 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia mpzp dla przedmiotowej części miasta Piaseczna.
Uchwała zmieni m.in. nieprzekraczalną linię zabudowy dla działek
gminnych nr ewid. 2/166 oraz 3/66, obręb 4, Piaseczno. Procedura
planistyczna nie została jeszcze zakończona.

W obszarze urbanistycznym 2U plan:
– ustala jako podstawowe przeznaczenie terenu usługi nieuciąż-
liwe wolnostojące, których oddziaływania na środowisko nie
może ograniczać użytkowania terenów sąsiednich;
– ustala wysokość zabudowy – 12 m;
– nakazuje utrzymanie pow. biologicznie czynnej – min. 20%;
– ustala wskaźnik intensywności zabudowy – maks. 1,0;

– ustala minimalną pow. działki budowlanej – 800 m²;
– ustala nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z rysunkiem
planu (20,0 m od linii rozgraniczającej ul. Puławskiej);
– określa zagospodarowanie terenu i standardy kształtowania
nowej zabudowy, zgodnie z §17 tekstu planu;
– ustala dostępność komunikacyjną z ulic dojazdowych KD-D
oraz z ulic wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW, jak rów-
nież poprzez zapewnienie służebności dojazdu.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pozytywnie
zaopiniowała obsługę komunikacyjną działek o nr ewid. 2/166 
i 3/66 od strony drogi krajowej nr 79 w Piasecznie.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 5 września
2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Pisemne oferty można składać w kancelarii Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 1 września 2014 r. (włącznie)
do godz. 18.00 – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę;
2. Datę sporządzenia oferty;
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5. Dowód wpłacenia wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-
dium na konto gminy Piaseczno nr 12 1060 0076 0000 3310 0018
5094 do dnia 1 września 2014 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę nabycia
nieruchomości należy wpłacić najpóźniej w dniu podpisania
umowy notarialnej sprzedaży. Wadium zwraca się niezwłocznie
po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż
przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważ-
nienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,
który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z waż-
nych powodów. Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach
sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8.00–
16.00, tel. 701 75 23. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

inż. Zdzisław Lis

Ogłoszenie

Kilka koszykarskich sesji trenin-
gowych pod okiem profesjonal-
nych zawodniczek i trenerów,
świetna atmosfera i duża dawka
dobrej zabawy – tak wyglądał 
I MUKS Piaseczno Traning Camp.
17 maja młode koszykarki miały
niepowtarzalną szansę, aby pra-
cować nad koszykarskimi umie-
jętnościami technicznymi oraz
sprawnością fizyczną. Zajęcia pro-
wadziły min. Mistrzyni Europy 
z 1999 roku Kasia Dulnik, jedna 
z najskuteczniejszych zawodni-
czek minionego sezonu w kobie-
cej ekstraklasie – Olivia Tomiało-
wicz, młodzieżowe reprezen-
tantki Polski do lat 20 – Monika
Naczk i Ola Wajler czy trener To-
mek Grabianowski, na co dzień
pracujący z kobietami na najwyż-
szym szczeblu rozgrywek.

Zajęcia spotkały się także 
z wielkim entuzjazmem mło-
dych koszykarek, wszystkie 
z wielkim zapałem wykonywały
poszczególne ćwiczenia, pilnie

słuchały uwag starszych koleża-
nek i trenerów, a w przerwach
kolekcjonowały autografy – na
kartkach i na pamiątkowych ko-
szulkach, którą każda z uczestni-
czek dostała przed treningiem.

Zwieńczeniem Camp-u były
konkursy z nagrodami, ufundo-
wanymi przez organizatorów im-
prezy: MUKS Piaseczno, Miasto 
i Gminę Piaseczno oraz partnera
Camp-u – Restaurację Szara Emi-
nencja. W przerwie można było
również podziwić pokaz tancerzy
z zespołu Grawitacja.

To wielka przyjemność, że
mogliśmy gościć w Piasecznie ko-
szykarki i trenerów tego formatu.
Tym bardziej, że wszyscy chętnie
pracowali z koszykarkami z Pia-
seczna – powiedziała Magda Le-
wandowska, trenerka w MUKS,
pomysłodawczyni i główna orga-
nizatorka wydarzenia. - Mam na-
dzieję, że impreza będzie zbierać
swoje plony, w postaci rosnącego
zainteresowania żeńską koszy-

kówką wśród mieszkańców na-
szego miasta. Jak zauważył je-
den z trenerów biorących udział
w Campie – mamy w Piasecznie
świetną fabrykę koszykarek. 
Teraz musimy tylko pójść za 
ciosem. 

Training Camp okazał się być
strzałem w dziesiątkę, a organiza-
torzy zaczynają już myśleć o przy-
szłorocznej edycji imprezy.

Wydarzenie współfinanso-
wane było ze środków Gminy
Piaseczno.                                         *

140 dziewczynek wzięło udział w specjalnym treningu, w którym uczestniczyły
gwiazdy kobiecego basketu.

Trenowały z gwiazdami

Przetarg

Zajęcia wzbudziły dużo emocji wśród młodych koszykarek
Foto Darek Nowak/dfotosport

90 lat Złotokłosu
W sobotę 31 maja zapraszamy wszystkich na huczne ob-
chody jubileuszu miejscowości Złotokłos.

W tym dniu w różnych miej-
scach Złotokłosu, począwszy
od stadionu KS Perła, poprzez
plac targowy, teren szkoły 
i plac przy OSP, dostępne będą
liczne atrakcje dla mieszkań-
ców. Organizatorzy przewi-
dzieli m.in. zawody sportowe
dla dzieci i młodzieży, pokazy
strażackie na terenach przy-
szkolnych, mecz piłkarski klubu
Perła z mieszkańcami, pieszy
rajd rodzinny, wystawę zabyt-
kowych samochodów i moto-
cykli, wycieczkę kolejką wą-
skotorową, a na zakończenie
wielką zabawę taneczną „na
dechach”.

Atrakcje trwać będą przez
cały dzień. Rozpoczną się 

o godz. 9.00 na stadionie, gdzie odbędzie się Dzień Sportu.
Rozpoczęcie oficjalnych obchodów zaplanowano na godzinę
14.15 na placu przed remizą strażacką. Podczas uroczystości
przewidziano wystąpienia, uhonorowanie najstarszych miesz-
kańców Złotokłosu oraz liczne występy artystyczne.

W tym dniu dystrybuowany będzie, wydany specjalnie
z okazji 90-lecia Złotokłosu, folder o historii i mieszkańcach
Złotokłosu. Prezentuje on barwne opisy najważniejszych
miejsc i instytucji działających na terenie miejscowości, 
a dopełniają go ciekawie ilustrowane mapki oraz infor-
mator zawierający spis firm działających na terenie Zło-
tokłosu. Folder opracowany został w całości przez miesz-
kańców Złotokłosu, a druk sfinansowała gmina Piaseczno.
Już po uroczystościach pozostały nakład folderu dostępny
będzie w Biurze Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
oraz u sołtysa.                                                                                              *

25 kwietnia gmina Piaseczno i Polskie Koleje Państwowe
SA i podpisały umowę dzierżawy na mienie kolejki wą-
skotorowej w Piasecznie.

Jest to umowa, która umożliwi kontynuowanie prze-
wozów kolejowych przez Piaseczyńsko-Grójeckie To-
warzystwo Kolei Wąskotorowej w tym sezonie. To dzia-
łanie, które daje czas na wszczęcie nowej procedury
pozyskania mienia na współwłasność od PKP SA. Umowa
obowiązuje do końca roku. Na ostatniej sesji Rada Miej-
ska w Piasecznie podjęła uchwałę zmieniającą w sprawie
przejęcia na współwłasność Piaseczyńsko-Grójeckiej
Kolei Dojazdowej. Daje ona burmistrzowi możliwość
starania się o mienie wąskotorówki w innym układzie
właścicielskim (bez gminy Tarczyn). Przed gminą więc
nowa procedura starania się o to mienie od PKP SA 
– Wierzymy, że w tym okresie uporamy się z kwestiami
formalnymi dotyczącymi przejęcia mienia kolejki na
współwłasność i zakończymy kilkuletnie starania o ten
majątek sukcesem. Dziś ważne jest, żeby majątek kolejki
nie był zawieszony w próżni, by miał gospodarza, ale i
zarządcę, a przede wszystkim, aby służył naszym miesz-
kańcom – mówi burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis, który
był inicjatorem takiego rozwiązania. Jeśli uda się prze-
jąć mienie kolejki przed końcem roku gmina za wy-
dzierżawiony majątek nie będzie musiała wnosić opłaty.
W przeciwnym wypadku koszt dzierżawy do końca roku
wyniesie blisko 11 tys. złotych.

Umowę w piaseczyńskim magistracie podpisali bur-
mistrz Zdzisław Lis ze strony gminy Piaseczno oraz Dy-
rektor Regionalna ds. Współpracy z Samorządami Agata
Ograbek i Anna Sokołowska, naczelnik Wydziału Współ-
pracy z Samorządami ze strony PKP SA.

* 

Gmina dzierżawi
kolejkę
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Stosownie do art. 43 ustawy z 3.10.2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (DzU. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) za-
wiadamiam o zatwierdzeniu Uchwałą Nr
1412/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie 
z 14.05.2014 r. miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części wsi Bobrowiec. 

Możliwość zapoznania się z treścią przyję-
tego dokumentu: BiP Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno, www.piaseczno.eu, Urząd Miasta 
i Gminy Piaseczno, Wydział Urbanistyki i Archi-
tektury, ul. Kościuszki 5, Piaseczno.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 14 pkt 1 i 2 Ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003
r. (DzU. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) Rada Miejska 
w Piasecznie podjęła uchwałę Nr 721/XXVI/2012 
z 24.10.2012  r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części wsi Bobrowiec.

Zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z 3.10.2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (DzU. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) podaję
do wiadomości informacje o udziale społeczeń-
stwa w postępowaniu: 

1. Stosownie do art. 17 pkt 1 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym ogłoszono w gazecie „Kurier Południowy”
nr 42 (461)W1  z 16.11.2012 r. oraz poprzez obwiesz-
czenia oraz na stronie www.piaseczno.eu o pod-
jęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
planu i możliwości składania wniosków do planu
w terminie 21 od dnia ogłoszenia. W odpowiedzi
nie wpłynęły żadne wnioski. 

2. Na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 2, art. 58
ust. 1  pkt 3, art. 53 w zw. z art. 48 ustawy 
z  3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (DzU. z 2013 r. poz. 1235
ze zm.) uzgodnienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie, pismo znak
WOOŚ-I.410.676.2012.ARM z 12.12.2012 r. oraz Opinii
Sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego w Piasecznie, pismo znak
ZNS/711/94/z/12 z 27.11.2012 r. odstąpiono od prze-
prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi

Bobrowiec, o czym ogłoszono w gazecie „Nad
Wisłą” nr 25 (432) z 4.07.2013 r. oraz poprzez ob-
wieszczenia oraz na stronie www.piaseczno.eu.  
3. Stosownie do art. 17 pkt 9 i 11 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym ogłoszono w gazecie „Przegląd Piaseczyński”
nr 22  (2)  z 29.01.2014 r., poprzez obwieszczenia
oraz na stronie www.piaseczno.eu o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu planu w terminie
od 10.02.2014 r. do 10.03.2014 r. i możliwości skła-
dania uwag do projektu planu w terminie do
28.03.2014 r. W odpowiedzi wpłynęła 1 uwaga.

Po przeprowadzeniu procedury planistycz-
nej zgodnie z art. 17 ww. ustawy podjęto przed-
miotową uchwałę w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Bobrowiec.

Podsumowanie
Do Uchwały Nr 1412/XLVI/2014 z 14.05.2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części wsi
Bobrowiec sporządzone stosownie do art. 55
ust. 3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz U.
z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

Określony w planie docelowy charakter za-
inwestowania zakłada zmianę przewidzianego
dotychczas sposobu zagospodarowania po-
przez możliwość zabudowy na działce,  dla któ-
rej uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia
na cele nieleśne. Przekształcenia środowiska
przyrodniczego ograniczają się wyłącznie do
obszaru objętego planem. Zmiana przeznacze-
nia terenu w opracowanym planie nie dopusz-
cza do degradacji środowiska przyrodniczego. 

Zakres i tryb sporządzania planu zgodne są
z wymaganiami ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

Projekt planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Bobrowiec został pozy-
tywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Ustalenia planu pozwalają na realizację za-
łożeń polityki przestrzennej miasta i gminy Pia-
seczno określonej w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury

Ogłoszenie Bobrowiec

Stosownie do art. 43 ustawy z 3.10.2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (DzU. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) za-
wiadamiam o zatwierdzeniu Uchwałą Nr
1411/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie 
z  14.05.2014 r. planu zagospodarowania prze-
strzennego części miasta Piaseczna dla działek
o nr ewid. 28, 29, 30/3, 30/4, 30/5 z obrębu 19.

Możliwość zapoznania się z treścią przyję-
tego dokumentu: BiP Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno www.piaseczno.eu, Urząd Miasta 
i Gminy Piaseczno, Wydział Urbanistyki i Archi-
tektury, ul. Kościuszki 5, Piaseczno.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 14 pkt 1 i 2 Ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym z  27.03.2003
r. (DzU. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) Rada Miejska w
Piasecznie podjęła uchwałę Nr 942/XXXIV/2013 
z 15.05.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Piaseczna dla dzia-
łek o nr ewid. 25, 28, 30/3, 30/4, 30/5 z obrębu 19,
zmienioną Uchwałą Nr 1249/XLI/2013 z 18.12.2013 r.,
na podstawie której zastąpiono numer ew. działki
25 przywołany w Uchwale Nr 942/XXXIV/2013 
z 15.05.2013 r. numerem ewid. 29.

Zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z 3.10.2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (DzU. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) podaję
do wiadomości informacje o udziale społeczeń-
stwa w postępowaniu: 

1. Stosownie do art. 17 pkt 1 ww. ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
ogłoszono w gazecie „Kurier Południowy” nr 21
(487)  z  14 .06.2013 r., poprzez obwieszczenia oraz
na  stronie www.piaseczno.eu o podjęciu uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia planu i możli-
wości składania wniosków do planu w terminie 21
dni od dnia ogłoszenia. W odpowiedzi nie wpłynęły
żadne wnioski. 

2. Na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 2, art. 58 ust.
1  pkt 3, art. 53 w zw. z art. 48 ustawy 
z  3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (DzU. z 2013 r. poz. 1235 ze
zm.) uzgodnienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie, pismo znak
WOOŚ-I.410.354.2013.ARM z 15.07.2013 r. oraz Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Piasecznie, znak ZNS/711/74/z/13 
z 5.08.2013 r. odstąpiono od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części miasta Piaseczna
dla działek o nr ewid. 28, 29,  30/3, 30/4, 30/5 z ob-
rębu 19, o czym ogłoszono w „Gazecie Piaseczyń-
skiej” nr 7 (193) z 4.09.2013 r.,  poprzez obwiesz-
czenia oraz na stronie www.piaseczno.eu.  

3. Informację o sprostowaniu oczywistej
omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 942/XXXIV/2013 
z 15.05.2013 r.  poprzez podjęcie Uchwały Nr
1249/XLI/2013 z 18.12.2013 r. ogłoszono w gazecie
„Nad Wisłą” nr 3 (458) z 23.01.2014 r. oraz na stro-
nie www.piaseczno.eu, a także poprzez ob-
wieszczenia.

4. Stosownie do art. 17 pkt 9 i 11 ww. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym ogłoszono w gazecie „Przegląd Piaseczyń-
ski” nr 22  (2)  z 29.01.2014 r., poprzez obwiesz-
czenia oraz na stronie www.piaseczno.eu 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
planu w terminie od 10.02.2014 r. do 10.03.2014 r.
i możliwości składania uwag do projektu planu
w terminie do 28.03.2014 r. W odpowiedzi nie
wpłynęły  uwagi do projektu planu.

Po przeprowadzeniu procedury planistycz-
nej zgodnie z art. 17 ww. ustawy podjęto przed-
miotową uchwałę w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części miasta Piaseczna dla działek o nr
ewid. 28, 29,  30/3, 30/4, 30/5 z obrębu 19.

Podsumowanie
Do Uchwały Nr 1411/XLVI /2014 Rady Miejskiej

w Piasecznie z 14.05.2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części miasta Piaseczna dla działek
o nr ewid. 28, 29, 30/3, 30/4, 30/5 z obrębu 19 spo-
rządzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy 
z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-

dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (DzU. z 2013 r. poz.
1235 ze zm.)

Określony w planie docelowy charakter za-
inwestowania zakłada zmianę przewidzianego
dotychczas sposobu zagospodarowania zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabu-
dowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.
Przekształcenia środowiska przyrodniczego
ograniczają się wyłącznie do obszaru objętego
planem. Zmiana przeznaczenia terenu w opra-
cowanym planie nie dopuszcza do degradacji
środowiska przyrodniczego. 

Zakres i tryb sporządzania planu zgodne są
z wymaganiami ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

Projekt planu zagospodarowania przestrzen-
nego części miasta Piaseczna dla działek o nr
ewid. 28, 29,  30/3, 30/4, 30/5 z obrębu 19 został
pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwo-
wego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Ustalenia planu pozwalają na realizację
założeń polityki przestrzennej miasta i gminy
Piaseczno określonej w studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury

UiA.ZP.6721.34.2014.MKR

Stosownie do art. 43 ustawy z 3.10.2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (DzU. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) za-
wiadamiam o zatwierdzeniu Uchwałą Nr
1416/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie 
z 14.05.2014 r. planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Złotokłos.

Możliwość zapoznania się z treścią przyję-
tego dokumentu: BiP Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno www.piaseczno.eu, Urząd Miasta 
i Gminy Piaseczno, Wydział Urbanistyki i Archi-
tektury, ul. Kościuszki 5, Piaseczno.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 14 pkt 1 i 2 Ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z dnia 27.03.2003 r. (DzU. z 2012 r. poz. 647 ze
zm.) Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę
Nr 892/XXXII/2013 z 20.03.2013 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi
Złotokłos.

Zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z 3.10.2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (DzU. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) podaję
do wiadomości informacje o udziale społeczeń-
stwa w postępowaniu: 

1. Stosownie do art. 17 pkt 1 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym ogłoszono w gazecie „Kurier Południowy”
nr 13 (479)/W1  z 5.04.2013 r. oraz poprzez obwiesz-
czenia, a także na stronie www.piaseczno.eu 
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporzą-
dzenia planu i możliwości składania wniosków do
planu w terminie 21 od dnia ogłoszenia. W odpo-
wiedzi nie wpłynęły żadne wnioski. 

2. Na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 2, art. 58
ust. 1  pkt 3, art. 53 w zw. z art. 48 ustawy 
z 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (DzU. z 2013 r. poz. 1235
ze zm.) uzgodnienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie, pismo znak
WOOŚ-I.410.240.2013.DC z 16.05.2013 r. oraz pisma
Państwowego Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Piasecznie, pismo znak ZNS/711/65/z/12
z 5.08.2013 r. odstąpiono od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko dla projektu planu zagospodarowania prze-

strzennego części wsi Złotokłos, o czym ogło-
szono w „Gazecie Piaseczyńskiej” nr 7  (193) 
z 4.09.2013 r. oraz poprzez obwieszczenia, a także
na stronie www.piaseczno.eu.  

3. Stosownie do art. 17 pkt 9 i 11 ww. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym ogłoszono w gazecie „Nad Wisłą” nr 5 (460)
z 6.02.2014 r., poprzez obwieszczenia oraz na
stronie www.piaseczno.eu o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu planu w terminie od
10.02.2014 r. do 10.03.2014 r. i możliwości składania
uwag do projektu planu w terminie do 8.04.2014
r. W odpowiedzi nie wpłynęły żadne uwagi.

Po przeprowadzeniu procedury planistycz-
nej zgodnie z art. 17 ww. ustawy podjęto przed-
miotową uchwałę w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Złotokłos.

Podsumowanie
Do Uchwały Nr 1416/XLVI/2014 z 14.05.2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części wsi
Złotokłos sporządzone stosownie do art. 55 ust.
3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU.
z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

W przedmiotowym planie zmianie uległ
przebieg linii rozgraniczającej drogi na odcinku
zlokalizowanym wzdłuż działki nr ewid. 507/1.
Przekształcenia środowiska przyrodniczego
ograniczają się wyłącznie do obszaru objętego
planem, co nie dopuszcza do degradacji śro-
dowiska przyrodniczego.

Zakres i tryb sporządzania planu zgodne są
z wymaganiami ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

Projekt miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części wsi Złotokłos został
pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
oraz pozytywnie zaopiniowany Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Ustalenia planu pozwalają na realizację za-
łożeń polityki przestrzennej miasta i gminy Pia-
seczno określonej w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury

Ogłoszenie Złotokłos
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Ogłoszenie Piaseczno



W związku z organizowaną
przez Gminę i Biuro Promocji
styczniową konferencją „Czy Pia-
seczno jest smaczne?” samorząd
Piaseczna serdecznie zaprasza do

współpracy wszystkie podmioty
działające na terenie gminy Pia-
seczno w branży kulinarno-ga-
stronomicznej, a także te firmy,
których działalność związana jest

ze zdrowym odżywaniem i zdro-
wym stylem życia.

Mini jarmark „Smaki Pia-
seczna”, który poświęcony bę-
dzie przede wszystkim prezen-
tacji piaseczyńskich firm z ww.
branż, odbędzie się w trakcie
jednego z cyklu koncertów „Ak-
cja rynek godz. 15:00” w dniu 8
czerwca na rynku w Piasecznie.
W ramach tej imprezy na scenie
przy fontannach wystąpią:
Przedszkole Świat Bajek, Zespół
Kłosowianki, Teatr "Szkoły Ma-
rzeń" - „Śpiąca Królewna” oraz
Piaseczyńska Orkiestra Dęta.

Organizatorzy wierzą, że
dla piaseczyńskich przedsiębior-
ców: restauratorów czy też pro-
ducentów żywności np. pszcze-
larzy, będzie to doskonała
możliwość zaprezentowania

oferty restauracji, barów, ale też
pasiek, cukierni czy atrakcji tu-
rystycznych z terenu gminy
Piaseczno i okolic.

Forma prezentacji czy pro-
mocji zostaje ograniczona jedy-
nie wyobraźnią prezentujących
się firm. Impreza skierowana jest
przede wszystkim do mieszkań-
ców gminy Piaseczno. Minijar-
mark rozpocznie się o godz. 14.00
i potrwa do ok. godz. 18.00.

Udział dla wystawców bez-
płatny. Wystarczy we własnym
zakresie zorganizować stoisko 
i zgłosić chęć udziału w imprezie
na e-mail: strzyzewski@pia-
seczno.eu lub telefonicznie 22 701
76 82 do dnia 30 maja 2014 roku.
Liczba miejsc dla wystawców jest
ograniczona, decydować będzie
więc kolejność zgłoszeń.                    *

Piaseczyńska KULTURA

Targi odbędą się w sobotę 24 maja w hali GOSiR Piaseczno,
ul. Sikorskiego 20, w godz. 10.00–16.00.

Organizator, czyli Agencja do Zadań Specjalnych, zaprasza
do skorzystania z kilku stref:
• ekspertów urody (tutaj będzie można skorzystać 
z porad i zabiegów kosmetycznych oraz fryzjerskich, wizażu,
masaży);
• ekspertów zdrowia (porady lekarzy, dietetyków, denty-
stów, terapeutów);
• ekspertów mody (porady stylistów i projektantów);
• mamy (porady douli, lekarzy pediatrów i psychologów);
• sceny (pokazy mody, konkursy, prezentacje klubów fit-
ness, muzyka relaksacyjna).

Nie zabraknie też kawiarenki targowej, kącika zabaw
dla dzieci i licznych konkursów z nagrodami. Wstęp wolny.

Patronat nad imprezą objął burmistrz Zdzisław Lis.

Targi Zdrowia i Urody

Tę niezwykłą „mieszankę” przed-
stawień teatralnych, koncertów
muzycznych i obrzędu nocy
świętojańskiej organizuje piase-
czyńskie Centrum Kultury oraz
Teatr Exponad, pracujący pod kie-
runkiem Anny Kolanowskiej.
Wydarzenia odbywają się dwa, 
a nawet trzy razy dziennie w róż-
nych punktach miasta: na scenie
plenerowej w Parku Miejskim, na
placu Piłsudskiego i skwerze Ki-
siela. Wstęp na wszystkie im-
prezy jest bezpłatny.

Pierwsza sobota czerwca

Pierwszy dzień teatraliów, 
7 czerwca, rozpocznie się o godz.
15.00 występami dziecięcych te-
atrów z Piaseczna i okolic. Wieczo-
rem zaś atmosferę podgrzeje ko-
bieca formacja folkowa Same 
Suki, która wystąpi na rynku 
o godz. 20.30. Zespół ten prowo-
kuje artystycznie, opierając się na
muzyce źródeł, jednocześnie „opo-
wiada” współczesnym językiem
muzykę tradycyjną. W Samych
Sukach usłyszymy więc niety-
powe instrumenty akustyczne,
takie jak: suka biłgorajska (stąd
wzięła się przewrotna nazwa for-
macji), fidel płocka, rebab turecki,
wiolonczela, bendir czy cajon. 
W swoich tekstach zespół porusza
sprawy ważne i aktualne, ukazu-
jąc kobiece spojrzenie na świat. 
W maju 2012 roku Same Suki zdo-
były nagrodę specjalną w konkur-
sie Polskiego Radia „Nowa Trady-
cja”. W czerwcu 2013 roku zespół
wygrał IV Dragon Folk Fest w Po-
znaniu, zdobywając Złotą Fujarę.

Po koncercie zapraszamy na
skwer Kisiela, na którym wysta-
wione zostaną sztuki „Jak wiły
wianki wiły” Teatru Miniatura
oraz „Dom” Teatru Exponad.

Druga sobota czerwca

Początek kolejnego dnia Te-
atraliów, 14 czerwca, upłynie pod
znakiem piosenki folk-poetyckiej
w wykonaniu zespołu Cisza Jak
Ta. Zapraszamy na rynek do Kra-

iny Łagodności w najlepszym
wydaniu. Koncerty zespołu Cisza
Jak Ta prowadzą słuchaczy przez
górskie połoniny, morskie brzegi
czy brukowane ulice miast, opo-
wiadając słowem i dźwiękiem 
o miłości – spiritus movens ży-
ciowej wędrówki, we wszystkich
jej barwach i odcieniach. W war-
stwie tekstowej, poza pieśniami
autorskimi, odnaleźć można
słowa Agnieszki Osieckiej, Bole-
sława Leśmiana, Jonasza Kofty,
Edwarda Stachury czy prze-
piękne wiersze współczesnej po-
etki – Wiesławy Kwinto-Koczan.
A wszystko to prezentowane ze
smakiem, pasją i energią, która
udziela się publiczności.

Tuż po koncercie na skwerze
Kisiela wystąpi Klub Sportowy
„Grawitacja”, a Teatry Domino,
Horrorek i Exponad wystawią
sztukę „Koralina” w reżyserii Mo-
niki Iwanow i Anny Kolanowskiej.

Kulminacyjnym punktem
tego dnia będzie spektakl po-
znańskiego Teatru Ósmego Dnia
„Czas Matek”, na który zapra-
szamy do Parku Miejskiego 
o godz. 22.30. „Czas Matek” jest
prostą opowieścią o losie kobiet,
których dzieci giną na frontach.
Zarazem jednak to próba utopij-
nego protestu, jednoczącego ko-

biety różnych czasów, krajów 
i kultur, które mają najświętsze
prawo zbuntować się przeciw
bezsensownym wojnom. Cze-
czenki i matki rosyjskich żołnie-
rzy w Groznym; matki demon-
strujące ze zdjęciami swoich
synów, ofiar reżimu Pinocheta;
Palestynki i Izraelki... i matki z po-
znańskiego czerwca – symbolicz-
nie połączone doświadczeniem
tej samej straty – tak recenzowała
sztukę Elżbieta Kalemba-Ka-
sprzak w miesięczniku „Teatr”.

Trzecia sobota czerwca

Ostatni dzień Teatraliów, 
21 czerwca, rozpocznie się na miej-
skim rynku o godz. 20.30 koncer-
tem Orkiestry Św. Mikołaja. 
Zespół ten od lat plasuje się w czo-

łówce polskich zespołów folko-
wych. Rozpoznawalną cechą ka-
peli jest akustyczne brzmienie 
i używanie manier wokalnych,
m.in. białego śpiewu. W swoich
aranżacjach grupa stosuje instru-
menty strunowe: dutar i cymbały,
smyczkowe – mazanki, skandy-
nawską nyckelharphę i cała gamę
tradycyjnych instrumentów dę-
tych. To one w dużej mierze two-
rzą specyficzny i niepowtarzalny
koloryt brzmienia zespołu, nada-
jąc mu mistyczną aurę. Orkiestra
jako jedna z pierwszych kapel
wprowadziła do repertuaru mu-
zykę inspirowaną słowiańskim
folklorem muzycznym, przede
wszystkim polskim, łemkowskim
i huculskim, i tym inspiracjom po-
została wierna do dziś.

Tegoroczna edycja Teatraliów będzie miała inny niż dotychczas przebieg. Koncerty 
i spektakle odbędą się w trakcie trzech sobót 7, 14 i 21 czerwca.

Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe

Poznański Teatr Ósmego Dnia ze spektaklem „Czas matek”                              Foto Przemysław Graf

Smaki Piaseczna 
Zapraszamy 8 czerwca na mini jarmark kulinarny w ramach Akcji Rynek Godzina. 15.

W niedzielę 25 maja zapraszamy na plac Piłsudskiego na
pierwszą w tym roku akcję Rynek Godzina 15.

Cykl spotkań na rynku, organizowany przez Centrum Kul-
tury w Piasecznie, zainauguruje prezentacja Biblioteki Pu-
blicznej oraz koncert zespołu Varsovia Manta. Będzie
można usłyszeć polską muzykę ludową, w większości opa-
trzoną własnymi tekstami zespołu.

Już dziś zapraszamy też na kolejne spotkania, plano-
wane co dwa tygodnie, a czasami częściej, zawsze o godz.
15.00 na rynku. W niedzielne popołudnia wystąpią dla
mieszkańców Piaseczna artyści – zarówno amatorzy (pla-
cówki oświatowe, organizacje pozarządowe), jak i profe-
sjonaliści (koncerty, spektakle). W trakcie akcji odbywać
się będą również wystawy, zabawy i konkursy dla małych
i dużych. W tym roku akcji będzie towarzyszyła impreza
„Jazz na rynku”, a także wydarzenia przybliżające kulturę
innych narodów. *

Rynek Godzina 15

Na rynku zaprezentują się piaseczyńskie firmy z branży ga-
stronomicznej                  Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

W ramach Krainy Łagodności nie zabraknie piosenki 
folkowo-poetyckiej                          Foto www.ciszajakta.art.pl

sobota, 7 czerwca 2014 r. 

godz. 15.00 – scena dziecięca – dziecięce teatry Piaseczna 
i okolic scena plenerowa na rynku (pl. Piłsudskiego)
godz. 20.30 – koncert zespołu Same Suki scena plenerowa
na rynku (pl. Piłsudskiego)
godz. 21.30 – skwer Kisiela – Teatr Miniatura z Konstancina
ze spektaklem „Jak wiły wianki wiły” w reżyserii Ewy Cielesz
– Teatr Exponad z Piaseczna ze spektaklem „Dom” w reży-
serii Roberta Wasiewicza

sobota, 14 czerwca 2014 r. 

godz. 20.30 – koncert zespołu Cisza Jak Ta
scena plenerowa na rynku (pl. Piłsudskiego) 
godz. 21.30 – skwer Kisiela – Pokaz Klubu Sportowego „Gra-
witacja” – teatry: Domino, Horrorek, Exponad z Piaseczna
ze spektaklem „Koralina” w reżyserii Moniki Iwanow i Anny
Kolanowskiej
godz. 22.30 – Teatr Ósmego Dnia z Poznania – widowisko
plenerowe „Czas matek” w Parku Miejskim w Piasecznie

sobota 21 czerwca 2014 r. 

godz. 20.30 – koncert zespołu Orkiestra Świętego Mikołaja
scena plenerowa na rynku (pl. Piłsudskiego)
godz. 21.30 – obrzęd nocy świętojańskiej w Parku Miejskim
w Piasecznie

Program 
Teatraliów 


