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Przyspieszenie 
w inwestycjach  
Z Burmistrzem Piaseczna Zdzisławem
Lisem rozmawiamy o inwestycjach
gminnych w roku 2014. str. 2

Logo skate parku
wybrane
Jury po burzliwych i emocjonujących
obradach wyłoniło zwycięską pracę spo-
śród 587 projektów nadesłanych z całej
Polski. str. 8

Zniżki i rabaty
Rozpoczynamy cykl prezentujący rodzi-
nom 3+ firmy i instytucje, które oferują
rabaty w ramach piaseczyńskiego pro-
gramu Karta Dużej Rodziny. str. 5

15 stycznia Rada Miejska stosunkiem głosów 19 za, 2 przeciw, przy dwóch wstrzymujących
się, przyjęła budżet gminy na 2014 rok.

Budżet gminy na 2014 rok

Zimowe 
oczyszczanie
Co robić, gdy nie można swobodnie
przejść chodnikiem z powodu zasp śniegu?
Jak nie zostać... na lodzie? Kto powinien
odśnieżyć dach? Przeczytaj, kto jest odpo-
wiedzialny za odśnieżanie.                     str. 6

Ambitne założenia
Uchwalenie budżetu poprze-
dziła długa dyskusja, co jest
rzeczą naturalną, gdyż doku-
ment ten, stanowiący pod-
stawę gospodarki finansowej
gminy, zawsze jest owocem
mniejszych lub większych
kompromisów. – Jestem za-
dowolony z głosowania, ale
też otwarty na krytykę 
i uwagi, które mobilizują mnie
do jeszcze sprawniejszych 
i zoptymalizowanych działań
– komentuje przyjęcie bu-
dżetu burmistrz Zdzisław Lis.

Mimo pewnych rozbież-
ności zdań dotyczących defi-
cytu oraz poziomu wydatków
bieżących radni byli zgodni, że
budżet jest bardzo wymaga-
jący i ambitny. To głównie za
sprawą rekordowego po-
ziomu wydatków na inwesty-
cje i remonty, które zwień-
czyć mają czteroletnią ka-
dencję samorządu. – W ostat-
nich latach przygotowywali-
śmy grunt pod kluczowe dla
gminy inwestycje. Nabywali-
śmy potrzebne działki, prosto-
waliśmy kwestie własno-
ściowe, opracowywaliśmy
koncepcje i zlecaliśmy pro-
jekty, teraz przyszedł czas na
ich realizację. Właśnie rozpo-
częliśmy rozbudowę szkół 
w Zalesiu Górnym i  Józefosła-
wiu, mam nadzieję, że w tym
roku rozpoczniemy budowę
nowej szkoły w centrum Pia-
seczna, rusza rewitalizacja
dworca PKP, zaplanowaną
mamy budowę kilkudziesię-
ciu ulic – wylicza zadania na
2014 rok burmistrz.

Podatki bez zmian
Wydatki gminy na 2014

rok zaplanowane zostały 
w kwocie 331,5 mln zł, zaś do-
chody – 305,5 mln zł. Deficyt
budżetowy wyniesie więc 
26 mln zł i zostanie sfinanso-
wany z kredytów i pożyczek
w wysokości 20 mln zł oraz 
6 mln zł z wolnych środków. -
W latach 90. Piaseczno zaczęło
się bardzo dynamicznie roz-
wijać. To był efekt całego sze-
regu uwarunkowań i decyzji.
Ten rozwój jest jak rwąca
rzeka – uważa I zastępca bur-
mistrza Daniel Putkiewicz,
który przyrównał  sytuację
gminy do osoby płynącej krau-
lem. – Wskoczyliśmy do niej 
i teraz nie ma odwrotu. Chcąc
osiągnąć cel czasem trzeba się
wynurzyć by złapać oddech,
dla nas takim oddechem jest
zaciągnięcie kredytu. 

Na taki kształt budżetu
ma też wpływ decyzja władz
o niepodnoszeniu już drugi
rok z rzędu stawek podatków

lokalnych, pozostawiająca je
na poziomie z 2012 roku, 
a także decyzja o pozosta-
wieniu dopłat za odprowa-
dzanie ścieków. – Nie chcemy
obciążać mieszkańców do-
datkowymi kosztami, wpro-
wadzona przez nas opłata
za odbiór odpadów również
należy do jednych z najniż-
szych w regionie – tłumaczy
burmistrz Zdzisław Lis.

Rekordowe inwestycje
Znacznie, w stosunku do

lat poprzednich, zwiększyły
się wydatki na inwestycje i re-
monty. W 2014 roku zaplano-
wano w budżecie 52,3 mln zł
na inwestycje, do tego należy
dodać prawie 17 mln zł na re-
monty oraz 7 mln zł na za-
kupy inwestycyjne. Łącznie
daje to 76 mln zł. W tej kwocie
nie są uwzględnione inwesty-
cje w rozwój systemu kanali-
zacji, które kosztem wielu mi-
lionów złotych wykonuje 
w imieniu gminy spółka
PWiK Piaseczno. W 2014 roku
planuje ona wydać na ten cel
27,5 mln zł. Kiedy te inwesty-
cje dodamy do puli wydatków

gminy, otrzymamy kwotę
przekraczającą 100 mln zł.

Najważniejsze zadania
Niezmiennie prioryte-

tem pozostają zadania oświa-
towe oraz inwestycje dro-
gowe. Na oświatę gmina
przeznaczy w 2014 roku prze-
szło 140 mln zł. To nie tylko
wydatki bieżące, ale też kilka
sztandarowych inwestycji. Na
rozpoczętą rozbudowę szkół
w Zalesiu Górnym i Józefosła-
wiu zarezerwowane jest 
w tym roku ponad 13 mln zł,
kolejne 20 mln zł pochłoną te
inwestycje w roku następ-
nym. Kosztem 1,3 mln zł roz-
budowana zostanie też szkoła
w Jazgarzewie. Po ostatecz-
nym zatwierdzeniu koncepcji
zlecony zostanie projekt na
budowę Centrum Eduka-
cyjno-Multimedialnego 
w centrum miasta, którego
całkowity koszt wyniesie 
w kolejnych latach ponad 
27 mln zł. Przygotowany zo-
stanie też projekt rozbudowy
szkoły w Zalesiu Dolnym. Re-
kordowa kwota 31,5 mln zł
wygospodarowana została na

budowę i remonty dróg.
Mieszczą się w niej także do-
tacje dla powiatu i wojewódz-
twa na realizowane przez
nich inwestycje. Z najwięk-
szych inwestycji drogowych
warto wymienić: ul. Mleczar-
ską w Piasecznie, ul. Julianow-
ską, al. Wilanowską w Zalesiu
Dolnym, most nad Kanałem
Piaseczyńskim w ul. Wojska
Polskiego i Kniaziewicza. Są to
inwestycje o wartości kilku
milionów złotych każda. Kil-
kadziesiąt mniejszych ulic zo-
stanie zrealizowanych try-
bem remontowym. W 2014
roku przeprowadzona zosta-
nie też rewitalizacja skweru
Kisiela i przebudowa Kanału
Piaseczyńskiego na tym od-
cinku – koszt prawie 3 mln zł
oraz rewitalizacja dworca PKP
– koszt ok. 4 mln zł. Konse-
kwentnie realizowane będę
też zadania służące lepszemu
wypoczynkowi i rekreacji.
Planowany jest projekt zada-
szenia skate parku, wyło-
niony został już wykonawca
na renowację alejek na Gór-
kach Szymona, w gminie po-
wstaną nowe place zabaw dla

dzieci i urządzenia do rekre-
acji na świeżym powietrzu.
W partnerstwie publiczno-
prywatnym wybudowane
ma zostać całoroczne, kryte
boisko do piłki nożnej. Stale
poprawia się obsługa komu-
nikacyjna, na lokalny trans-
port zbiorowy w ramach bi-
letu PKP samorząd przezna-
czy ponad 8 mln zł.
Czynnik społeczny

Budżet nie jest doku-
mentem owianym tajem-
nicą, który powstaje gdzieś 
w zaciszu, w oderwaniu od
realiów. Musi on opierać się
na konkretnych wskaźni-
kach, prognozach i wytycz-
nych. Zarówno jego projekt
przed uchwaleniem, jak i do-
kument po uchwaleniu pod-
lega pod względem formal-
nym kontroli Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Wcze-
śniej projekt opiniowany 
i omawiany jest na komisjach
Rady Miejskiej. Przy jego po-
wstawaniu brane są też pod
uwagę potrzeby różnych śro-
dowisk. Od kilku lat gmina
Piaseczno wyodrębnia część
środków na fundusze sołec-
kie, gdzie społeczność każdej
miejscowości decyduje, na co
chciałaby je przeznaczyć. 
W tym roku w puli do wyko-
rzystania przez rady sołeckie
znajduje się 735 tys. zł. Zado-
wolone powinno być też śro-
dowisko sportowe, gdyż
suma dotacji na wsparcie
działalności klubów co roku
systematycznie wzrasta 
i w tym budżecie wynosi 
2,3 mln zł. Ta kwota pozwoli
na dofinansowanie dwudzie-
stu kilku klubów, które zrze-
szają blisko 2,5 tysiąca zawod-
ników. Niezależnie od wspar-
cia stowarzyszeń sportowych,
550 tys. zł przeznaczono na
zadania gminy realizowane w
ramach konkursu przez inne
organizacje pozarządowe.
Przygotowując budżet na 2014
rok, burmistrz w ramach kon-
sultacji społecznych zwrócił
się bezpośrednio do mło-
dzieży o wytypowanie zada-
nia do realizacji, które będzie
odzwierciedleniem ich zainte-
resowań. Jesienią w szkołach
przeprowadzane były ankiety,
a na specjalnej sesji Młodzie-
żowej Rady Gminy wytypo-
wano trzy zadania, które bur-
mistrz obiecał ująć w budżecie
na 2014 r. Młodzież wniosko-
wała o zorganizowanie kina
plenerowego, zainstalowanie
urządzeń do ćwiczeń na świe-
żym powietrzu oraz poszerze-
nie strefy bezpłatnego Wi-Fi.
Wszystkie te zadania mają
dużą szansę na realizację.  *
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Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie
SESJA 42 15 stycznia 2014 r.

Przed rozpoczęciem części uchwałodawczej
Na wstępie odbyła się krótka uroczystość wręczenia medali
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego państwu Aleksandrze
i Januszowi Łopuszyńskim. Medale, dyplomy i kwiaty wręczali
burmistrz Zdzisław Lis i przewodniczący Rady Piotr Obłoza.

Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji sprawozdanie 
z prac prezydium Rady przedstawił przewodniczący Piotr Ob-
łoza. Następnie radni oraz obecni na sali sołtysi zgłaszali wnio-
ski i interpelacje. Po wysłuchaniu sprawozdania z bieżącej sy-
tuacji finansowej gminy przystąpiono do uchwalania budżetu.

Radni zapoznali się z opiniami Komicji Finansów oraz Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja Finansów zaopinio-
wała projekt budżetu pozytywnie. Pozytywna, choć z uwa-
gami, była też opinia RIO.

Po przeprowadzonej dyskusji Rada głosowała wnioski do
pojektu budżetu. Ostatecznie stosunkiem głosów 19 za, 
2 przeciw przy 2 wstrzymujących się radni uchwalili budżet
gminy na 2014 rok.

Po wysłuchaniu opinii Komisji Finansów i RIO Rada uchwa-
liła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaseczno na lata
2012–2025.

W dalszej części obrad radni wyrazili zgodę na:
• wynajęcie w trybie bezprzetargowym, na rok, wagi wozo-
wej wraz z przyległym pomieszczeniem użytkowym usytu-
owanej na targowisku miejskim w Piasecznie;
• sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki o powierzchni
290 mkw., położonej w Piasecznie przy ul. Turkusowej, zabu-
dowanej budynkiem mieszkalnym;
• nabycie przez gminę prawa własności niezabudowanej nie-
ruchomości położonej przy ul. Zacisze w Piasecznie o po-
wierzchni 0,2 ha;
• sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nie-
zabudowanej nieruchomości o powierzchni 916 mkw., poło-
żonej przy ul. Kusocińskiego w Piasecznie, z bonifikatą w wy-
sokości 95 procent;
• użyczenie na 5 lat gruntu położonego w Piasecznie przy ul.
Sękocińskiej na rzecz Polskiego Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych Sekcja Piaseczno, z przeznaczeniem pod punkt
zbioru gołębi;
• wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, do 31.12.2015,
gruntu o powierzchni 3 mkw. położonego w Piasecznie przy
zbiegu ul. Jana Pawła II i ul. K. Jarząbka, pod tablicę reklamową
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – firmy Ursyn Car;
• wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na rok gruntu
o powierzchni 2 mkw., z przeznaczeniem pod tablicę rekla-
mową na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Przedszkola
Niepublicznego Koala.

Zmieniona została uchwała w sprawie zaprojektowania,
budowy, eksploatacji i zarządzania centrum piłkarskim na
terenie gminy Piaseczno w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego. Zmiana podyktowana jest potrzebą sprecyzo-
wania formy prawnej wniesienia wkładu własnego – nieru-
chomości położonej przy ul. Sportowej na terenie Stadionu
Miejskiego – ustalonej w toku negocjacji z partnerem pry-
watnym w formie umowy nieodpłatnego użytkowania.

Rada zdecydowała o udzieleniu pomocy Województwu
Mazowieckiemu przez wykonanie remontu nawierzchni 
ul. Królewskiej w Bogatkach oraz remontu chodnika przy ul.
Pod Bateriami. Zdecydowano również o udzieleniu pomocy
finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu z przeznaczeniem na
budowę drogi Cyraneczki, budowę drogi powiatowej Nr 2837W
ul. Piaseczyńskiej w Złotokłosie, budowę chodnika przy drodze
powiatowej Nr 2841W ul. Mazowieckiej w Bobrowcu wraz z
wykonaniem dokumentacji, wykonanie projektu chodnika
wzdłuż drogi powiatowej Nr 2837W ul. Lipowej 
w Głoskowie Letnisku oraz wykonanie projektu chodnika wzdłuż
drogi powiatowej Nr 2839W ul. Gościniec w Woli Gołkowskiej.

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

Przyspieszenie w inwestycjach

– Panie Burmistrzu, budżet

gminy na 2014 rok został

uchwalony, czy jest Pan zado-

wolony z jego ostatecznego

kształtu?

Nie ma budżetów doskona-
łych. Mogę tylko mówić o satys-
fakcji, że udało się osiągnąć kom-
promis pomiędzy możliwościami
a potrzebami. Na pewno starali-
śmy się, aby w każdej sferze,
którą zajmuje się samorząd, zna-
lazły się środki na najpilniejsze
zadania. Ruszamy też z kilkoma
sztandarowymi inwestycjami,
niektóre z nich, mam nadzieję,
uda się zakończyć jeszcze w tym
roku, inne będziemy kontynu-
ować w latach następnych.

– Porównując z latami po-

przednimi, wzrost poziomu

wydatków – w tym wydatków

na inwestycje – jest znaczny.

Czy realna jest zatem jego 

realizacja?

Zadania zostały poprzedzone
wnikliwą analizą i dobrym przy-
gotowaniem. Nie mam obaw co
do realizacji budżetu, ale mogą zda-
rzyć się sytuacje nieprzewidziane,
jak chociażby bankructwo wyko-
nawcy, z czym mieliśmy do czy-
nienia choćby w ubiegłym roku. 
Z reguły najbardziej czasochłonne
są procedury poprzedzające samą
inwestycję. Jeśli mamy już wybra-
nego wykonawcę, podpisaną
umowę na realizację, to można po-
wiedzieć, że jest już z górki.

– Dlaczego właśnie teraz rozpo-

częły się najważniejsze, najbar-

dziej spektakularne inwestycje?

Każda inwestycja wymaga
gruntownego przygotowania:
uregulowania stanu prawnego
nieruchomości, zakupu gruntów
– nierzadko po czasochłonnych
negocjacjach, stworzenia kon-
cepcji, uzgodnienia projektów,
przeprowadzenia procedury
przetargowej, uzyskania pozwo-
lenia na budowę. Bywa, że aby in-
westycja była możliwa do zreali-
zowania, dokonać musimy

zmiany w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzen-
nego, co trwa przynajmniej rok.
Większość z planowanych na ten
rok inwestycji przeszła już ten
etap i możemy wreszcie rozpo-
cząć ich realizację.
– To widoczne przyspieszenie

w realizacji inwestycji odbywa

się kosztem sporego deficytu 

budżetowego, nie widzi Pan 

w tym zagrożenia dla stabilno-

ści finansowej gminy?

Nie mam obaw o stabilność
finansową gminy. Stoimy na so-
lidnym fundamencie finanso-
wym. Nie podjąłbym decyzji o
wzięciu kredytu, gdyby nie było
pewności jego spłacenia. Dzięki
temu jesteśmy w stanie przy-
spieszyć wiele inwestycji. Mam
tu na myśli przede wszystkim
kosztowne zadania oświatowe,
które nie mogą już czekać. 
W naszej gminie przybywa
kilka tysięcy mieszkańców rocz-
nie. Musimy rozbudowywać
szkoły, aby nasze dzieci uczyły
się w godnych warunkach.

– Niektórzy radni wskazują na

zbyt wysoki i co roku powięk-

szający się poziom wydatków

bieżących.

To jest nieuniknione na na-
szym poziomie rozwoju. Każda
zrealizowana inwestycja po-
ciąga za sobą wydatki bieżące 
w latach następnych.

Proszę nie utożsamiać wy-
datków bieżących z pensjami
urzędników – to tylko ułamek
tej kwoty. Główne obciążenie to
wydatki w edukacji, na której
nie chcemy oszczędzać. To też
coraz wyższa jakość usług, jakie
świadczymy dla mieszkańców.
Samo oświetlenie ulic to 6 mln
zł, odśnieżanie, letnie utrzyma-
nie czystości, zieleń miejska – 
10 mln zł, gospodarka odpadami
– 12 mln zł, transport publiczny
– ponad 8 mln zł. To tylko nie-
które przykłady kosztów bieżą-
cych, a przecież chcemy też za-
pewnić mieszkańcom bogatą
ofertę kulturalną i sportową.

– Na sesji budżetowej sporo

dyskusji wywołał też temat re-

montu budynku Muzeum Re-

gionalnego oraz planowane

zadaszenie skate parku.

Muzeum Regionalne istnieje
od 2004 roku i trwale wpisało się
w świadomości mieszkańców.

Osiemdziesięciotysięczna
gmina o długiej i bogatej hi-
storii zasługuje na muzeum
z ciekawą ofertą. Ażeby taką

mieć, potrzebne są dodatkowe
pomieszczenia i przyjazny
wygląd tego miejsca. Z kolei
zadaszenie skate parku jest
naturalną konsekwencją po-
dejmowanych działań. Pozwoli
na dłuższe i tym samym bar-
dziej racjonalne wykorzysta-
nie tego obiektu, który cieszy
się wielką popularnością.

– Czy rzeczywiście gmina za-

mierza zlikwidować jedyny

funkcjonujący żłobek pu-

bliczny?

Tak. Koszty utrzymania tego
obiektu są zbyt wysokie, na do-
datek wymaga on gruntownego
remontu. Środki, jakie rocznie po-
chłaniało utrzymanie dwudzie-
stu kilku dzieci w tym żłobku, po-
zwolą nam na rozpisanie
konkursu, w którym zapewnimy
miejsca dla około setki dzieci w
prywatnych placówkach.

– Nowością w naszej gminie –

ale chyba też i w skali kraju –

są plany związane z partner-

stwem publiczno-prywatnym.

Jesteśmy gminą innowa-
cyjną i kreatywną, otwartą na
wszelkie działania. W takiej
formule chcemy wybudować
na stadionie miejskim cało-
roczne boisko piłkarskie pod
specjalnym balonem. My da-
jemy grunt oraz wykupować
będziemy pakiet godzin dla
naszych sportowców, inwestor
zaś ma wyłożyć pieniądze na
budowę i utrzymanie obiektu.
Cieszę się, że ten projekt ma
duże szanse na realizację. Je-
żeli się sprawdzi, mam już po-
mysły na następne.

- Remontujemy dworzec, kur-

suje coraz więcej autobusów,

ale czy są jeszcze jakieś pomy-

sły aby usprawnić komunika-

cję ze stolicą, nie pytam o me-

tro do Piaseczna tylko realne

propozycje.

W piątek spotkałem się z no-
wym dyrektorem ZTM p. Wiesła-
wem Witkiem. Jest duża szansa,
że jeszcze w tym roku powstanie
buspas na ul. Puławskiej, przy za-
chowaniu dotychczasowych
trzech pasów dla reszty pojaz-
dów. W marcu mamy dostać do
opinii koncepcję, która zakłada
przebudowę pobocza w trybie
„projektuj i buduj”. W granicach
Warszawy uzupełnione mają też
zostać brakujące fragmenty
ścieżki rowerowej.

Poruszony był też temat
przesunięcia I strefy biletowej,

aż do dworca PKP w Piasecznie.
Szacujemy, że wraz z przesunię-
ciem strefy nasze dopłaty do
warszawskiego transportu
wzrosłyby z 40 do 60 procent.
Jest też rozważana opcja przy-
gotowania oferty biletu mie-
sięcznego tylko na II strefę. Cze-
kam na konkretne wyliczenia,
które nowy dyrektor obiecał mi
przygotować.

– Mieszkańcy zadają pytania,

co dalej z Kartą Dużej Rodziny.

Czy planuje Pan jakieś działa-

nia, które jeszcze bardziej spo-

pularyzują tę ideę?

Zdecydowanie tak. Wkrótce
rodziny 3+ otrzymają od gminy
konkretną ofertę dalszej pomocy.
Mam tu na myśli dofinansowa-
nie do systemu odbioru odpadów
czy korzystne zmiany w regula-
minie naboru dzieci do przed-
szkoli. Zachęcamy też firmy do
udziału w programie i udzielania
zniżek wielodzietnym rodzinom.

– Od lat sporym problemem

naszej gminy jest kwestia ścią-

galności podatków, mieszkań-

ców co roku przybywa, ale

chyba nie wszyscy rozliczają

się w Piasecznie?

To jest problem, który na-
świetlamy od początku kadencji.
Co roku przeprowadzamy akcje
informacyjno-promocyjne prze-
konujące mieszkańców do rozli-
czania się w miejscu swojego za-
mieszkania. Kilka z nich w swej
wymowie było bardzo spekta-
kularnych i cytowały je ogólno-
polskie media. W tym roku też
przygotowujemy podobną akcję.
Nie jestem jednak zwolennikiem
nagradzania fantami osób mel-
dujących się w gminie, to nie fair
w stosunku do tych, którzy już
dawno to zrobili i uczciwie rozli-
czają swoje podatki.

– Czy ma Pan jakąś odpowiedź

na Kartę Warszawiaka? Stolica

dość sprytnie próbuje przeka-

bacić niektórych, by właśnie

tam płacili swoje podatki.

Nie będę licytował się z War-
szawą. Nasze budżety są niepo-
równywalne.  Ale też mam w za-
nadrzu kilka pomysłów, których
realizacja zachęciłaby mieszkań-
ców gminy do płacenia podatków.
Analizuję możliwość wprowa-
dzenia Karty Mieszkańca Pia-
seczna oferującej płacącym tu po-
datki ulgi – wszystkim, nie tylko
tym „świeżo zameldowanym”.

Rozmawiał 

Łukasz  Wyleziński

Wywiad z Burmistrzem Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisławem Lisem

Sprawozdanie z sesji nadzwyczajnej
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 3 22 stycznia 2014 r.

Na sesji zwołanej na wniosek burmistrza piaseczyńscy radni
przyjęli uchwałę w sprawie skorzystania z możliwości pier-
wokupu udziału wynoszącego 1/2 części w prawie użytkowania
wieczystego nieruchomości o powierzchni 11 627 mkw., poło-
żonej przy ul. Rubinowej w Piasecznie za cenę brutto 1 291 500
zł. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
teren ten może być przeznaczony pod usługi nieuciążliwe oraz
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

W sesji udział wzięli wszyscy radni. Po przeprowadzonej
dyskusji 17 radnych poparło projekt uchwały, nikt nie był prze-
ciwny, 6 radnych wstrzymało się od głosu.

Mieszkańcy, którzy chcą sko-
rzystać z bezpłatnego odbioru i
utylizacji azbestu, zobowiązani
są złożyć odpowiedni wniosek
wraz z wymaganymi załączni-
kami. Pierwszy termin składa-
nia wniosków upływa 30 kwiet-
nia2014 r.

Wzory dokumentów do-
stępne są na www.bip.pia-
seczno.eu w zakładce gospodarka
odpadami, w kancelarii Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno przy
ul. Kościuszki 5 lub w Wydziale
Gospodarki Odpadami przy 

ul. Wojska Polskiego 54, pokój 
nr 3, tel. 22 736 29 83

Odbiór azbestu będzie odby-
wał się sukcesywnie w okresie od
kwietnia/maja do końca listopada.
Prosimy o odpowiednie przygoto-
wanie odpadów do transportu.
Płyty azbestowe powinny być zło-
żone na paletach i ofoliowane.

Lista przedsiębiorstw posia-
dających uprawnienia do pracy 
z odpadami niebezpiecznymi
umieszczona jest na stronie gminy
Piaseczno w zakładce „Utylizacja
azbestu”.                                                       *

Odbiór i utylizacja azbestu
W odniesieniu do 1 stycznia
2013 r. w gminie Piaseczno
przybyło blisko 2,5 tys. no-
wych mieszkańców. Ponad
42,3 tys. osób zameldowanych
jest w samym Piasecznie, po-
zostałe 30,1 tys. osób mieszka
w 42 miejscowościach na tere-
nie gminy. Drugą po Piasecznie
co do wielkości miejscowością
jest Józefosław, gdzie oficjalnie
mieszka 7 571 osób, a trzecią Za-
lesie Górne z 3 264 mieszkań-
cami. Najmniejszą miejscowo-
ścią na terenie gminy jest

Pólko z zaledwie 25 zameldo-
wanymi osobami.

To jedynie oficjalne staty-
styki. Aby mieć prawdziwszy
obraz, należy do liczby osób za-
meldowanych dodać co naj-
mniej kilka tysięcy osób, które,
choć mieszkają na naszym te-
renie, niestety nie są zameldo-
wane. Szczegółowe, pełne infor-
macje demograficzne na temat
naszej gminy umieszczone są
na gminnej stronie interneto-
wej www.piaseczno.eu.    

*

Przybywa mieszkańców



Poniżej przedstawiamy zarys
najważniejszych spraw i pro-
blemów, którymi burmistrz 
i kierownictwo zajmowali się
od 20 listopada 2013 r. do 
15 stycznia 2014 r.

Burmistrz ogłosił 
przetargi na:
• opracowanie projektu bu-
dowlanego i wykonawczego
ul. Wilanowskiej na odc. od
Kanału Jeziorki do ul. Dział-
kowej w Józefosławiu – wraz
z przebudową przepustu;
• odławianie, przygotowanie
do adopcji oraz utrzymanie
w schronisku bezdomnych
zwierząt pochodzących z te-
renu gminy Piaseczno.

Burmistrz zatwierdził 
przetargi na:
• dostawę worków do selek-
tywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych, wykonawca: Prze-
twórstwo Tworzyw Sztucz-
nych Janusz Kwasek, za cenę
420 280,07 zł brutto;
• budowę sali sportowej 
w ZSP w Józefosławiu, sal lek-
cyjnych, szatni dla gimnazjum
wraz z uzyskaniem pozwole-
nia na budowę i użytkowanie,
wykonawca: „Przemysłówka”
Przedsiębiorstwo Budownic-
twa Przemysłowego Holding
Sp. z o.o. z Olsztyna, za cenę
15 428 424,82 zł;
• zorganizowanie zimowiska
dla dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych i gimnazjów,
wykonawca w części I i II: Pol-
ur Polska Sp. z o.o., za cenę
795 zł za osobę;
• dostawę sprzętu kompute-
rowego i oprogramowania dla
Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno, wykonawca: Technet
Sp. z o.o. za cenę 140 569,32 zł;
• dostawę mięsa i wyrobów z
mięsa dla Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Józefosławiu, wy-
konawca: SUBUN Zakład Roz-
bioru i Przetwórstwa Mięsa
Grzegorz Buczek, Ryszard Su-
rała Sp.j., za cenę 99 888,39 zł;
• świadczenie usług przewo-
zowych osób na trasach Pia-
seczno – Julianów, Piaseczno –
Grochowa przez Jazgarzew,
Łbiska i Bogatki, wykonawca:
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej „Polonus”, za
cenę 5,37 zł za 1 km;

• dowóz dzieci do Zespołu Szkół
Publicznych w Złotokłosie, wy-
konawca: w części I i II – Prze-
wóz Towarów i Osób Tadeusz
Kania, w części III i IV – Przewóz
Osób Bogusław Wojciechowski,
za cenę 7,02 zł za 1 km;
• zagospodarowanie Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazo-
wego „Górki Szymona” w Za-
lesiu Dolnym, wykonawca:
Usługi Ogólnobudowlane 
i Transport Andrzej Szkudla-
rek, za cenę 243 843,58 zł za
remont alejek.

Burmistrz unieważnił
przetargi na:

• rozbiórkę starego budynku 
i ogrodzenia oraz budowę bu-
dynku usługowego z przezna-
czeniem na funkcję z zakresu
kultury i oświaty (świetlica) 
i handlu (sklep spożywczy)
oraz zbiornika szczelnego na
nieczystości płynne w miej-
scowości Runów;
• zakup samochodu ciężaro-
wego o masie całkowitej do
3,5 tony.

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

21–22 listopada
– szkolenie Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjnego
Szkół, zorganizowane w Płocku;
23 listopada
– spotkanie z mieszkańcami
Woli Gołkowskiej;
25 listopada
– odebranie Nagrody e-Mia-
sto dla Piaseczna w biurze
Google Polska;
26 listopada
– spotkanie z przewodni-
czącą Rady Oświatowej, panią
Kamilą Gibas;
27 listopada
– wręczanie nagród dla lau-
reatów konkursu plastycz-
nego „Moje miejsce w gminie
Piaseczno”;
– posiedzenie Zarządu Miej-
sko-Gminnego OSP w Pia-
secznie;
– konferencja Piaseczyńskiego
Porozumienia Rad Rodziców
pn. „Rodzice a szkoła”;
28 listopada
– posiedzenie Rady Oświatowej;

30 listopada
– koncert finałowy VI Festi-
walu Poezji Śpiewanej „Sztu-
katorzy” w Zalesiu Górnym;
4 grudnia
– konferencja dla małych 
i średnich przedsiębiorstw
w hotelu DeSilva;
5 grudnia
– konferencja na temat wo-
lontariatu, zorganizowana
przez ZEAS i Gimnazjum Nr 1;
6 grudnia
– odebranie statuetki „Lider
Przedsiębiorczości Roku 2013”
w siedzibie Giełdy Papierów
Wartościowych;
– posiedzenie Młodzieżowej
Rady Gminy Piaseczno;
– spotkanie wigilijne Stowarzy-
szenia Dobra Wola i samorządu
Powiatu Piaseczyńskiego;
7 grudnia
– targi świąteczne w hali GOSiR 
– kiermasz świąteczny Kraina
Świętego Mikołaja w Szkole
Podstawowej Nr 5;
– otwarcie turnieju tenisa „Tuan
Club Kids Cup”;
– zakończenie akcji Szlachetna
Paczka w Piasecznie;
8 grudnia
– Świąteczny Festiwal Dobro-
czynności Fundacji Pomóż
Dorosnąć na rynku;
10 grudnia
– spotkanie wigilijne Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Piasecznie;
– wizyta w Przedszkolu Nr 8, 
11 grudnia
– uroczyste podpisanie umo-
wy na rozbudowę Szkoły Pod-
stawowej w Zalesiu Górnym;
– spotkanie wigilijne Spół-
dzielni Rzemieślniczej 
– posiedzenie zarządu kryzy-
sowego;
– spotkanie wigilijne Miejsko-
Gminnego Związku OSP 
12 grudnia
– wizyta w przedszkolu „Świat
Bajek”;
13 grudnia
– spotkania wigilijne: oddziału
powiatowego związku OSP
RP, piaseczyńskiego klubu ko-
biet po mastektomii „Ama-
zonki”, Cechu Rzemiosł Róż-
nych, gminy Lesznowola;
14 grudnia
– spotkanie wigilijne Związku
Sybiraków w Piasecznie;
– kiermasz świąteczny w Ze-
spole Szkół w Józefosławiu;

– spektakl „Szopka wigilijna”
w Szkole Podstawowej Nr 2;
15 grudnia
– uroczyste zakończenie akcji
„Radosna Wigilia”;
– spotkanie wigilijne w Ża-
bieńcu;
– uroczyste odpaleniu choinki
oraz kiermasz świąteczny na
rynku;
16 grudnia
– spotkanie wigilijne Związku
Nauczycielstwa Polskiego;
17 grudnia
– spotkania wigilijne: PKS „Po-
lonus”, Starostwa Powiato-
wego w Piasecznie, Ośrodka
Pomocy Społecznej;
18 grudnia
– spotkania wigilijne: Związku
Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych, Towa-
rzystwa Przyjaciół Piaseczna,
Stowarzyszenia Kobiet;
8 stycznia
– podpisanie umowy na roz-
budowę Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Józefosławiu;
9 stycznia
– spotkanie z Dyrektorem
Generalnym Auchan Polska
na temat inwestycji;
– spotkanie z prezesem UMKS;
– kolędowanie ze Związkiem
Dużych Rodzin 3+;
10 stycznia
– spotkanie z prezesem KS
Piaseczno;
– spotkanie opłatkowe u ar-
cybiskupa Kazimierza Nycza;
12 stycznia
– wręczenie nagrody publicz-
ności podczas wystawy kotów
rasowych w hali GOSiR-u;
– Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Pia-
secznie;
13 stycznia
– spotkanie ze starostą na te-
mat Józefosławia.

Burmistrz na bieżąco or-
ganizował posiedzenia Kie-
rownictwa Urzędu, na któ-
rych omawiane były bieżące
sprawy gminy, współpraco-
wał z organami Rady Miej-
skiej oraz brał udział w po-
siedzeniach problemowych
komisji Rady Miejskiej.

Burmistrz przyjmuje 
interesantów 

w każdy poniedziałek 
po uprzednim umówieniu

spotkania. Tel.: 22 701 75 88.
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Sprawozdanie z pracy burmistrza

od 20 listopada 2013r.  do 15 stycznia 2014 r.

Wbili pierwszą łopatę

– Józefosław i Julianów rozwi-
jają się tak dynamicznie, że
konieczna jest rozbudowa
wybudowanej przed kilkoma
laty szkoły – powiedział pod-
czas uroczystego spotkania
burmistrz Piaseczna Zdzisław
Lis. – Chcemy, aby dzieci z na-
szej gminy miały zapewnione
odpowiednie warunki do na-

uki i zajęć sportowych – dodał
przed złożeniem podpisu na
umowie.

Obecnie powierzchnia za-
budowy istniejącej szkoły wy-
nosi około 4 tys. mkw. Plano-
wane przedsięwzięcie zakłada
wybudowanie nowego skrzy-
dła z dziesięcioma salami dy-
daktycznymi, trzema małymi

salami gimnastycznymi i sek-
torową halą sportową z nie-
wielką widownią i pomiesz-
czeniami technicznymi o łącznej
powierzchni 2,7 tys. mkw.
Dzięki nowej inwestycji po-
wierzchnia istniejącego obiek-
tu szkolnego zwiększy się o 67
proc. Na zewnątrz wybudo-
wana zostanie bieżnia lekko-
atletyczna, a w obszarze już
istniejących boisk zostaną
ustawione nowe słupy oświe-
tleniowe zapewniające eks-
ploatację obiektów również
po zmierzchu.

Prace budowlane przepro-
wadzone będą w latach 2014–

2015. Całkowity koszt rozbu-
dowy Zespołu Szkół  Publicz-
nych w mJózefosławiu wynie-

sie blisko 15,4 mln zł, Wwyko-
nawcą jest firma „Przemy-
słówka” PBP Holding Sp. z o.o.

Miesiąc temu gmina podpisała
wartą 16,6 mln zł umowę na roz-
budowę szkolły w Zalesiu Górnym.

Symboliczne wbicie pierwszej łopaty przez przedstawicieli samorządu i wykonawcy 
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Przedstawiamy, na jakim etapie są poszczególne zadania
inwestycyjne realizowane obecnie przez gminę Piaseczno.

Budowa dróg:
• ul. Pastelowa w Józefosławiu – zakończono prace, trwa
procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie;
• ul. XXI Wieku w Józefosławiu – budowa zakończona,
trwa projektowanie kanału deszczowego do rowu R1
na zlecenie PWiK;
• ul. Julianowska – budowa chodników i ścieżek rowero-
wych – podzielono dokumentację na etapy – trwa uzyski-
wanie decyzji zrid;
• al. Wilanowska w Zalesiu Dolnym – Wojewoda uchylił
decyzję zrid, trwa korygowanie i uzupełnianie doku-
mentacji;
• ul. Bociania w Piasecznie –prace zostały zakończone;
• ul. Mleczarska w Piasecznie – na odc. od ul. Okulickiego
do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. 1090 m i fragment
ul. Energetycznej o dł. 140 m - została wydana decyzja
zrid, gmina przygotowuje materiały do przeprowadze-
nia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót;
• mosty nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Pol-
skiego i Kniaziewicza wraz z przebudową fragmentów
ulic - gmina przygotowuje materiały do przeprowa-
dzenia procedury przetargowej na wykonawcę robót;
• ul. Północna, ul. Świerkowa, ul. Borowa, ul. Główna oraz
parking przy ZSP w Piasecznie - zawarto umowę na opra-
cowanie projektów przebudowy;
• ul. Krótka w Józefosławiu na odcinku od Ogrodowej do
Osiedlowej dł. 300 m - zlecono opracowanie koncepcji
przebudowy;
• ul. Wilanowska w Józefosławiu na odcinku od Dział-
kowej do Rowu Jeziorki - zatwierdzono przetarg na
opracowanie wielobranżowego projektu przebudowy.

Budownictwo kubaturowe:
• budynki mieszkalne w Bąkówce przy ul. Lipowej – 
w trakcie realizacji – Budynek nr 2 – wykonano: stan
surowy zamknięty; pokrycie dachu; docieplenie elewa-
cji, instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne; c.o. -
Budynek nr 1 – wykonano ławy fundamentowe;
• budynek mieszkalny przy ul. Jerozolimskiej 1 – prace za-
kończone, uzyskano pozwolenie na użytkowanie;
• Szkoła Podstawowa Nr 1 – prace zakończone – trwa pro-
cedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
• Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie – rozbudowa bu-
dynku nad istniejącą stołówką z zapleczem kuchennym –
inwestycja zakończona, trwa procedura uzyskania po-
zwolenia na użytkowanie;
• Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym – trwają prace
fundamentowe na części dobudowanego skrzydła i sali
gimnastycznej;
• Zespół Szkół w Józefosławiu – podpisano umowę, trwają
prace przygotowawcze;
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalesiu Dolnym – opraco-
wano koncepcję rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2
o salę sportową z zapleczem socjalno-magazynowym,
sale dydaktyczne i pomieszczenia dla filii Biblioteki Pu-
blicznej; 
• Centrum Edukacyjno-Multimedialne - opracowano kon-
cepcję architektoniczną, trwają prace nad programem
funkcjonalno-użytkowym.

Remonty kubaturowe:
• budynek OSP Chojnów – w trakcie realizacji, trwają prace:
wykończeniowe wewnętrzne i zagospodarowanie terenu.

Zaawansowanie zadań
inwestycyjnych

W środę 8 stycznia 2014 r. podpisana
została umowa wprowadzająca na
teren budowy generalnego wyko-
nawcę rozbudowy Zespołu Szkół 
w Józefosławiu.



Gazeta Piaseczyńska

aktualności 29 stycznia 2014, nr 1 (197)4

Kwota ponad 1 mln zł trafi do gminy Piaseczno za realizację
przebudowy al. Kalin w Piasecznie.

Gmina Piaseczno podpisała umowę z Województwem
Mazowieckim i pozyskała dofinansowanie projektu pod na-
zwą „Budowa al. Kalin na odcinku od ul. Topolowej do ul. 
1 Maja w Piasecznie, etap IIA i IIB”.

Projekt realizowany był w latach 2007–2011 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego 2007–2013, Priorytet III „Regionalny system
transportowy”, Działanie 3.1. „Infrastruktura drogowa”.
Całkowita wartość projektu wyniosła 2 176 316,47 zł. Uzy-
skana kwota dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 270 384,00 zł.

W ramach projektu wykonana została kompleksowa
przebudowa al. Kalin w Piasecznie wraz z przebudową in-
frastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogi.
Celem projektu była poprawa spójności komunikacyjnej 
i przestrzennej gminy Piaseczno. 

Inwestycja realizowana w ramach projektu objęła:
przebudowę drogi gminnej na odcinku około 0,5 km, bu-
dowę chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi,
modernizację skrzyżowań i urządzeń bezpieczeństwa
ruchu.

Realizacja projektu „Budowa al. Kalin na odcinku od
ul. Topolowej do ul. 1 Maja w Piasecznie, etap IIA 
i IIB” wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu koło-
wego i pieszego, zwiększył się również komfort jazdy.

Środki UE na drogę

Spotkanie poprowadził Hu-
bert Gonera, właściciel agencji
marketingowej Landbrand i eks-
pert w zakresie turystyki kulinar-
nej i marketingu miejsc. Wspólny
warsztat miał na celu zainspiro-
wanie restauratorów do poszu-
kania wyróżnika i zachęcenie do

współpracy, która, jak pokazują
przykłady z Polski i świata, przy-
nosi konkretne korzyści miesz-
kańcom i lokalnej gospodarce.
Spotkanie podparte było krótkim
wykładem Pana Gonery o cha-
rakterystyce turystyki kulinar-
nej, wpisującej się w modne,

światowe trendy odkrywania
krajów i regionów poprzez ich
kuchnię, nieznane smaki. – Naj-
nowsze badania pokazują, że 78
proc. Polaków postawiłoby na da-
nia przyrządzone z regionalnych
produktów, a 50 proc. korzysta z
okazji kupienia lokalnych produk-
tów – informuje ekspert.

Rozwój kulinarny miejsc i re-
gionów postępuje zazwyczaj
zgodnie z pewnym schematem.
Najpierw organizowane są po-
szczególne wydarzenia – jar-
marki, festiwale kulinarne, odby-
wające się zazwyczaj raz do roku.
Później pojawiają się szlaki, pod-
porządkowane pewnej tematyce
łączącej kilkanaście czy kilkadzie-
siąt miejsc oferujących coś spe-
cjalnego. Uzupełnieniem szlaków
są chociażby warsztaty kuli-
narne, cieszące się obecnie ol-
brzymią popularnością w na-
szym kraju. Na samym końcu
procesu kreowane są oferty pa-
kietowe, powiązane np. z touro-
peratorami, biznesem (kulinarne
imprezy integracyjne).

Podczas warsztatu wyło-
niły się różne pomysły, przypo-
mniane zostały zapomniane

tradycje i książki kulinarne
szkoły tzw. Chyliczanek. Przed-
stawione zostały również moż-
liwości wsparcia i narzędzia pro-
mocyjne będące w gestii gminy,
a także pierwsze doświadczenia
kulinarne, jak np. gotowanie na
Jarmarku Piaseczyńskim maka-
ronu z sosem przez włoskich
gości z zaprzyjaźnionego miasta
Chitignano we Włoszech czy
ulubionych potraw marszałka
Piłsudskiego podczas święta
niepodległości. Restauratorzy
natomiast podzielili się swoimi
doświadczeniami i, co bardzo
cieszy, wykazali chęć wspól-
nego działania. – Siłą Piaseczna
jest młodość i energia. Mamy
wielu mieszkańców z niespo-
żytą energią, którzy z pewno-
ścią będą zainteresowani po-
większającą się cały czas ofertą
spędzania wolnego czasu poza
domem. Z drugiej strony wie-
rzę, że lokalni restauratorzy
podchwycą ideę wspólnych pro-
jektów oraz budowania społecz-
nej więzi za pomocą kuchni –
podsumował spotkanie I Za-
stępca Burmistrza Piaseczna
Daniel Putkiewicz.                            *

Na to pytanie próbowali sobie odpo-
wiedzieć restauratorzy na konferencji
„Smaki Piaseczna” zorganizowanej
przez Biuro Promocji Gminy.

Czy Piaseczno jest smaczne?

O turystyce kulinarnej opowiadał Hubert Gonera, ekspert w
dziedzinie marketingu miejsc                    Foto Łukasz Wyleziński
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Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (DzU z 2008 r., Nr 199,
poz. 1227 z późn. zm.), uzgodnienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie, pismo znak: WOOŚ-
I.410.624.2013.DC z dnia 18.11.2013 r. oraz pisma Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, znak:
ZNS/711/37/z/13 z dnia 20.12.2013 r., informuję o odstąpieniu
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części wsi Chylice dla działek ozna-
czonych nr ewid. 60 i 63, podjętego na podstawie uchwały
Nr 1080/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
28.08.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Chylice dla działek oznaczonych nr ewid. 60 i 63.

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

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Chylice

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art. 35
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (DzU z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, iż na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.
Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekretariacie burmistrza oraz
na stronie internetowej www.piaseczno.eu zamieszczony
został do publicznej wiadomości „Wykaz Nieruchomości”
przeznaczonych do wydzierżawienia, tj. część działki ozn.
nr ewid. 1/2, obr. 6 – Piaseczno, ul. Energetyczna róg Puław-
skiej (pod pylon reklamowy); część działki nr 17/13, obr. 3 –
Piaseczno ul. Energetyczna (pod tablicę reklamową); część
działek ozn. nr ewid. 5, 21, 18/70, obr. 17 – położonych w Pia-
secznie przy ul. Kusocińskiego róg ul. Wojska Polskiego, ul.
Wojska Polskiego róg Jana Pawła II, ul. Szkolna – Fabryczna
(pod banery reklamowe, reklamy); działkę ozn. nr ewid.
39/30, obr. 25 – Piaseczno, rejon ul. Zielonej (pod tereny zie-
leni); część działki ozn. nr ewid. 20/2, obr. 17 – Piaseczno ul.
Fabryczna (pod garaż); działkę nr 189/1 położoną w Siedli-
skach, przeznaczoną pod uprawy rolne.

Celem tegorocznej akcji jest
wsparcie działań edukacyjnych
dotyczących ograniczania niskiej
emisji i palenia odpadów oraz pro-
mocja ich segregacji i recyklingu.

Na terenie naszej gminy
stwierdzono przekroczenia do-
puszczalnych poziomów niebez-
piecznych dla zdrowia substancji,
takich jak pyły PM10 i PM2,5 oraz
benzo(a)piren. Ważnym źródłem
ich emisji są środki transportu, 
a w okresie jesienno-zimowym
domowe kominki i piece grzew-
cze, w których spalany jest wę-
giel słabej jakości, a nierzadko

także odpady. W celu poprawy
zaistniałej sytuacji opracowano
dokumenty zawierające listę
działań naprawczych, których
wdrożenie pozwoli na przywró-
cenie naruszonych standardów
jakości powietrza, co przyczyni
się do poprawy warunków życia
mieszkańców naszej gminy. Wy-
żej wymienione działania zawie-
rają między innymi edukację
obejmującą swoją tematyką
szkodliwość spalania odpadów 
i paliw niskiej jakości oraz pro-
mocję postaw proekologicznych
w zakresie segregacji i recyklingu

odpadów, oszczędzania i właści-
wego wykorzystania energii oraz
możliwości wykorzystania odna-
wialnych jej źródeł.

W związku z faktem, że ak-
cja Listy dla Ziemi wpisuje się w
powyższe działania edukacyjno-
promocyjne, serdecznie zachę-
camy do wzięcia w niej udziału,
zwłaszcza że placówki oświa-
towe, które przyłączą się do pro-
gramu, bezpłatnie otrzymają
atrakcyjne materiały, m.in.: pa-
kiety edukacyjne, papiery li-
stowe, filmy i plakaty. Placówki
oświatowe zainteresowane 

przystąpieniem do akcji prosimy 
o przesłanie zgłoszenia drogą
elektroniczną do dnia 5 lutego
2014 r. na adres: latoszek@pia-
seczno.eu. W zgłoszeniu należy
podać następujące dane: nazwę
i adres placówki oświatowej; imię
i nazwisko osoby koordynującej,
telefon, e-mail; ilość uczestników
(liczba uczniów); informacje 
o planowanych działaniach do-
datkowych (nieobowiązkowo).

Więcej informacji o progra-
mie oraz związanych z nim dzia-
łaniach i konkursach można uzy-
skać na www.listydlaziemi.pl.   *

24 stycznia zakończono budowę  ul. Bocianiej, która połączyła Osiedle Słowicza
z ul. Powstańców Warszawy.

Bociania ułatwi wyjazd

– Otwarcie ul. Bocianiej oraz jej
przedłużenie do ul. Powstańców
Warszawy to brakujący klucz do
poprawy obsługi komunikacyjnej
jednego z największych w Pia-
secznie osiedli mieszkaniowych.
Ta inwestycja znacząco wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa 
i płynności ruchu w rejonie ul.
Powstańców Warszawy i mam
nadzieję, że przypadnie do gustu
mieszkańcom, którzy będą z tego
połączenia korzystać – mówi bur-
mistrz Zdzisław Lis.

Budowa brakującego odcinka
ulicy została wykonana od pod-
staw. Zanim położono ostateczną
nawierzchnię, przebudowano ka-
nalizację deszczową, wykonano
przyłącze sanitarne, przebudo-
wano instalację wodociągową,
uzupełniono brakujące elemen-
ty sygnalizacji świetlnej oraz 

wybudowano nowe oświetlenie
uliczne. Nawierzchnia ulicy zo-
stała wykonana na podbudowie
z kruszywa naturalnego, na któ-
rej ułożono ośmiocentymetrową
betonową kostkę brukową. Po
obu stronach jezdni pomiędzy uli-
cami Słowiczą i Powstańców War-
szawy powstały chodniki z kostki
betonowej. W ramach inwestycji
wybudowano również część
chodnika pomiędzy ulicami Alba-
trosów i Słowiczą.

Z ul. Bocianiej zniknęła rów-
nież brama, która uniemożliwiała
swobodny przejazd na starym od-
cinku ulicy. Obecnie trwa   uzyski-
wanie pozwolenia na użytkowa-
nie. Droga zostanie dopuszczona
do ruchu pod koniec lutego.

Całkowity koszt budowy no-
wego odcinka ul. Bocianiej to po-
nad 477 tys. zł, z czego ponad 184

tyś zł pokryło Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Pia-
secznie jako koszty budowy ele-

mentów sieci sanitarnej, wodo-
ciągowej i odwodnieniowej.                                   

*

W dniach 15–30 kwietnia 2014 r. odbędzie się kolejna edycja programu Listy dla
Ziemi, którą przygotowuje fundacja ekologiczna ARKA. 

Akcja Listy dla Ziemi

Nowy studwudziestometrowy odcinek ul. Bocianej zostanie
oddany do ruchu pod koniec lutego            Foto Tomasz Pawlak

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Dzierżawa nieruchomości
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„Imperium Wiedzy” – 
Centrum Korepetycji w Piasecznie
ul. Puławska 2 m. 13,
05-500 Piaseczno
www.imperiumwiedzy.edu.pl
biuro@imperiumwiedzy.edu.pl
tel. 509 986 739
Oferta rabatowa:
ulga 20% na korepetycje ze wszyst-
kich przedmiotów szkolnych oraz
na kursy przygotowujące do egza-
minu szóstoklasisty, gimnazjal-
nego i do matury

Przedszkole Niepubliczne 
„Domek Elfów”
ul. Wyspiańskiego 1, 
05-501 Piaseczno/Zalesie Dolne
www.domekelfow.pl
info@domekelfow.pl
tel. 662 202 273; 660 680 424
Oferta rabatowa:
– zniesienie opłaty wpisowego
(standardowa opłata to 350,00 zł)
przy zapisie dziecka do placówki
– obniżenie miesięcznego cze-
snego za całodzienny pobyt
dziecka w placówce z kwoty
800,00 zł do kwoty 650,00 zł
(oferta dla dzieci od 2,5 roku życia)

Akademia Językowa 
„Open School”
ul. Warszawska 22A/2, 
05-500 Piaseczno
www.openschool.pl
akademia_piaseczno@open-
school.pl
tel. 22 750 40 42
Oferta rabatowa:
dla rodzin posiadających nie
mniej niż 3 dzieci na utrzymaniu:
• 7% zniżki na kurs językowy dla
pierwszej osoby z rodziny zapisu-
jącej się na roczny kurs językowy
• 12% zniżki dla kolejnych osób 
z danej rodziny zapisujących się
na roczny kurs językowy
• 7% zniżki na ofertę z zakresu
Open Business Academy oraz
Open Business Translations
dla rodzin posiadających nie
mniej niż 4 dzieci na utrzymaniu:
• 15% zniżki na kurs językowy dla
pierwszej osoby z danej rodziny
zapisującej się na roczny kurs 
językowy
• 20% zniżki dla kolejnych osób 
z danej rodziny zapisujących się
na roczny kurs językowy
• 10% zniżki na ofertę z zakresu
Open Business Academy oraz
Open Business Translations

Przedszkole Niepubliczne 
Muzyczno-Taneczne „Melodia”
ul. Dunikowskiego 2, 
05-501 Piaseczno
www.przedszkolemelodia.pl
przedszkolemelodia@gmail.com
tel. 606 810 385; tel./fax: 22 756 99 04
Oferta rabatowa (dotyczy dzieci
w wieku od 2,5 do 6 lat):

•  zwolnienie z jednorazowej bez-
zwrotnej opłaty przy zapisie
dziecka (200 zł)
• obniżenie miesięcznego cze-
snego za całodzienny pobyt
dziecka w placówce do 500 zł  

Dom Edukacji Językowej „Nasza
Mała Francja”
ul. Złocistych Łanów 41, 
05-540 Zalesie Górne
anna.mariola.rozanska@gmail.com
tel. 532 594 066
Oferta rabatowa:
• 25% ulga na naukę języków ob-
cych w zajęciach grupowych –
oferta dotyczy kursów języka
francuskiego na wszystkich po-
ziomach dla dzieci w wieku przed-
szkolnym, szkolnym, młodzieży,
dorosłych w ciągu roku szkolnego
• 25% ulga na zajęcia tematyczne
prowadzone w języku francu-
skim – oferta dotyczy zajęć gru-
powych w ciągu roku szkolnego
• 20% ulga na obozy i kolonie ję-
zykowe organizowane w czasie
wakacji letnich i zimowych
• 15% ulga na naukę języków ob-
cych w zajęciach indywidual-
nych – oferta dotyczy kursów ję-
zyka francuskiego na wszystkich
poziomach dla dzieci w wieku
przedszkolnym, szkolnym, mło-
dzieży, dorosłych w ciągu roku
szkolnego
• 10% ulga na tłumaczenia – oferta
dotyczy tłumaczeń ustnych i pi-
semnych z/na język francuski
oraz angielski

Przedszkole Rodzinne 
Zegar Słoneczny
ul. Poranku 5, 
05-540 Zalesie Górne
kontakt@zegarsloneczny.pl
tel. 22 894 31 75, Monika Ebert –
kom. 509 097 316, Katarzyna Czu-
blun – kom.  665 375 595
Oferta rabatowa:
• 10% ulga w opłacie czesnego za
dziecko uczęszczające do Przed-
szkola Rodzinnego Zegar Sło-
neczny; w zależności od wybra-
nej opcji czasu pobytu dziecka 
w przedszkolu czesne będzie wy-
nosiło 477 zł zamiast 530 zł, 603
zł zamiast 670 zł lub 657 zł za-
miast 730 zł – ulgi tej nie łączy się
z innymi upustami
• zniżka w opłacie czesnego dla ro-
dzeństw uczęszczających jedno-
cześnie do przedszkola w wyso-
kości 20% ulgi dla drugiego dziecka
i 30% ulgi dla trzeciego dziecka

Mała Lingua & Lingua Teens
Space Szkoła języków obcych
dla dzieci i młodzieży
Lingua Nova szkoła języków ob-
cych dla dorosłych
ul. Świętojańska 1, 
05-500 Piaseczno

piaseczno@malalingua.eu
tel. 22 750 13 11
Oferta rabatowa:
dla rodzin posiadających nie
mniej niż 3 dzieci na utrzymaniu:
• 10% zniżki dla pierwszej i drugiej
osoby z danej rodziny zapisującej
się na kurs języka angielskiego
• 15% zniżki dla każdego kolejnego
członka rodziny zapisującego się
na kurs języka angielskiego
• 25% zniżki dla każdego członka
rodziny zapisującego się na kurs
języka hiszpańskiego, francu-
skiego, włoskiego, niemieckiego,
rosyjskiego lub japońskiego dla
rodzin posiadających nie mniej
niż 4 dzieci na utrzymaniu:
• 15% zniżki dla każdego członka
rodziny zapisującego się na kurs
języka angielskiego
• 20% zniżki dla każdego członka
rodziny zapisującego się na kurs
języka hiszpańskiego, francu-
skiego, włoskiego, niemieckiego,
rosyjskiego lub japońskiego

Przedszkole Niepubliczne 
„Kolorowa Kraina” s.c.
ul. Górna 4a, 
05-502 Jazgarzew
www.kolorowa-kraina.com.pl
p r z e d s z k o l e @ k o l o r o w a -
kraina.com.pl
tel. 22 757 52 02, tel. 603 650 239,
509 897 175
Oferta rabatowa:
• 25% rabatu od ceny czesnego,
które wynosi 710,00 zł
• bezpłatny trzytygodniowy po-
byt dziecka w przedszkolu 
w okresie wakacji

Niepubliczny Żłobek Bambinek
– dla dzieci od 5 miesiąca do 3 lat
ul. Krasickiego 7D, 
05-500 Nowa Iwiczna
www.bambinek.pl
kontakt@bambinek.pl
tel. 604 907 906
Oferta rabatowa:
• całkowite zwolnienie z opłaty
300 zł wpisowego przy zapisie
pierwszego i kolejnego dziecka
• rabat w wysokości 10% na cze-
sne dla pierwszego dziecka
• rabat dla rodzeństw uczęszcza-
jących jednocześnie do żłobka
Bambinek w wysokości 20% na
drugie dziecko i 30% na trzecie 
i kolejne dziecko
• ulga w wysokości 50% na cze-
sne w okresie wakacyjnym
przez okres 10 dni nieobecności
dziecka/dzieci w żłobku.
Ulgi te nie łączą się z innymi
upustami.

Miejsce Dzieci Kids CorneR
Dwujęzyczna Świetlica Eduka-
cyjna Polsko-Angielski Klub
Przedszkolaka
www.kids-corner.edu.pl

Kursy języka angielskiego – 
- English Empire
ul. Albatrosów 12 (w oficynie), 
05-500 Piaseczno
tel. 22 715 72 22, tel. kom. 501 613 206
biuro@english-empire.pl
www.english-empire.pl
Oferta rabatowa:
• 10% rabatu na aktualnie ofero-
wane usługi oraz na wszystkie
przyszłe usługi

„SPOT” Szkoła Języków Obcych
ul. Staszica 24, 
05-500 Piaseczno
www.spot.org.pl
www.facebook.com/szkolaspot
spot@box43.pl
tel. 22 750 20 27
Oferta rabatowa:
• 10% rabatu na standardowe
kursy języka angielskiego dla
pierwszej osoby w rodzinie
• 15% rabat na standardowe kursy
języka angielskiego dla kolejnych
osób w rodzinie

Sala Zabaw „Kakadu”
ul. Pawia 7 lok. 6, 
05-500 Piaseczno
www.salakakadu.pl
salakakadu@gmail.com
tel. 22 121 36 62; +48 501 699 130
Oferta rabatowa:
• 10% rabatu na każdy zakupiony
bilet do Sali Zabaw „Kakadu”
• 10% rabatu na imprezę urodzi-
nową lub komunijną dla dziecka
organizowaną w Sali Zabaw 
„Kakadu”
• 50% rabatu na kawę i herbatę
dla opiekunów dzieci bawiących
się w Sali Zabaw „Kakadu”

Socatots Piłkarskie Maluszki
Zajęcia ogólnorozwojowe z ele-
mentami piłki nożnej dla dziew
czynek i chłopców w wieku 
od 6. miesiąca do 5. roku życia 
w Piasecznie.
www.socatots.pl
piaseczno@socatots.pl
tel. 797 748 741 / 22 201 26 80
Oferta rabatowa:
• 20% rabatu na każde dziecko za-
pisane na zajęcia Socatots Piłkar-
skie Maluszki
• 10% rabatu przy płatności z góry
za trzy miesiące zajęć Socatots
Piłkarskie Maluszki
• 20% rabatu na opłatę wpisową
Promocje łączą się.

Animki-Piaseczno.pl
ul. Młynarska 15, 
05-500 Piaseczno
www.animki-piaseczno.pl
tel. 781 156 566
Oferta rabatowa:
• 10% na organizację urodzin 
w domu Jubilata lub w klubach
współpracujących z firmą Animki.

* 

Rozpoczynamy cykl prezentujący rodzinom 3+ firmy i instytucje, które 
oferują rabaty w ramach piaseczyńskiego programu Karta Dużej Rodziny. 
Dziś przedstawiamy wizytówki firm z branży edukacji i opieki nad dziećmi.

Informator 
dla dużych 
rodzin

Straż Miejska

Od połowy 2012 roku Straż Miejska w Piasecznie prowadzi
spotkania edukacyjne dla dzieci dotyczące bezpieczeństwa
zarówno w ruchu drogowym, jak i w trakcie wakacji.

W okresie zimowym strażnicy miejscy prowadzą zajęcia
dotyczące bezpieczeństwa na drodze. W trakcie spotkań
dzieci naocznie mają możliwość obserwacji widoczności za-
równo osoby ubranej w strój odblaskowy, jak i osoby bez ja-
kichkolwiek elementów odbijających światło. Prowadzona
jest także praktyczna nauka przechodzenia przez pasy w for-
mie ruchowej zabawy. Dodatkowo strażnicy opowiadają naj-
młodszym o swojej codziennej pracy i wyjaśniają, czym różni
się ona od pracy policji.

Dzieci na każdym ze spotkań ze Strażą Miejską otrzymują
praktyczne kolorowe odblaski, które w tym roku ufundował
pan Kamil Przepiórkowski z Akademia Tańca – I Am Dance.
Podczas ostatniego spotkaniu dzieci z Przedszkola Nr 10, dzię-
kując przedstawicielom prawa za wizytę w ich placówce, za-
równo wyrecytowały wiersz, jak i zaśpiewały piosenkę o ko-
lorach świateł ulicznej sygnalizacji świetlnej.

Drugim poruszanym przez stróżów prawa tematem na
spotkaniach są bezpieczne wakacje w kontekście postępo-
wania z różnego rodzaju zwierzętami. Zajęcia z tego tematu
będą wznowione na wiosnę i potrwają do samej jesieni.

Zajęcia w szkołach, w klasach 1–3 oraz w przedszkolach
prowadzą inspektor Jacek Brudzewski, młodsza inspektor
Monika Rudzka-Grądek oraz starszy strażnik Rafał Skalski.

– Chcielibyśmy zakupić mobilne miasteczko ruchu dro-
gowego, które służyłoby także starszym dzieciom zdającym
egzamin na kartę rowerową – mówi komendant Straży Miej-
skiej Mariusz Łodyga. – W listopadzie złożyliśmy w tej sprawie
wniosek do MSWiA o wsparcie finansowe – dodaje.

Przypominamy, że Straż Miejska w Piasecznie prowadzi
akcję znakowania rowerów. Wystarczy umówić się telefo-
nicznie – nr tel. 22 750 21 60 – by bezpłatnie oznakować 
i wpisać do bazy swój jednoślad. Już dziś po terenie gminy
porusza się 288 oznakowanych w ten sposób rowerów.

Arkadiusz Strzyżewski

Bądź widoczny

Czworonogi czekają na
opiekuna

Fiona – to około siedmiomie-
sięczna, urocza kotka. Uwielbia
zabawę, jest bardzo przytula-
śna, toleruje inne koty, korzysta
z kuwetki. Przed adopcją zosta-
nie zaszczepiona, odrobaczona,
odpchlona i zachipowana.

Tygrys – to piękny, około trzy-
letni pies średniej wielkości.
Początkowo nieśmiały w sto-
sunku do obcych. Potrafi cho-
dzić na smyczy, toleruje inne
psy. Będzie wspaniałym przy-
jacielem rodziny.

Kacek – to  biały psiaczek zna-
leziony 31 grudnia 2013 r. przy 
ul. Akacjowej w Piasecznie.
Potrafi chodzić na smyczy, to-
leruje większość psów, potrafi
zachować czystośćw domu.
Nadaje się zarówno do domu,
jak i do ogrodu.

Szczotka – to niewielka,
młoda suczka w typie jamnika
szorstkowłosego, znaleziona
31 grudnia 2013 r. przy ul.
Bema w Piasecznie. Suczka
jest bardzo przyjazna, toleruje
inne psy, ładnie chodzi na
smyczy.

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



Gazeta Piaseczyńska

akcja zima 29 stycznia 2014, nr 1 (197)6

Redaktor naczelny:
Łukasz Wyleziński

Zespół redakcyjny: 
Biuro Promocji i Informacji 
(Magdalena Markuszewska, 
Małgorzata Idaczek, 
Tomasz Pawlak)

Adres redakcji: 
05-500 Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5, pok. 96
tel. 22 70 17 650

e-mail redakcji: 
gazeta@piaseczno.eu

Rada Miejska 
rada@piaseczno.eu

Burmistrz
Zdzisław Lis
burmistrz@piaseczno.eu

I zastępca burmistrza
Daniel Putkiewicz
putkiewicz@piaseczno.eu

II zastępca burmistrza
Honorata Kalicińska
kalicinska@piaseczno.eu 

e-mail urzędowy:
urzad@piaseczno.eu

Druk: 
Agora SA 

Skład: 
Biuro Promocji i Informacji

Gazeta Piaseczyńska
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Za treść listów 

i ogłoszeń redakcja 

nie odpowiada. 

Redakcja zastrzega 

sobie prawo do 

skracania 

niezamówionych 

materiałów.

www.piaseczno.eu
Nakład 20 000 egz.

Zimowe oczyszczanie

Jednym z najważniejszych ak-
tów prawnych określających
obowiązki związane z odśnieża-
niem nieruchomości oraz terenu
wokół niej jest „Prawo budow-
lane” (DzU 1994, Nr 89, poz. 414).
Ustawodawca nakłada tam na
właściciela lub wyznaczonego
przez niego zarządcę obowiązek
użytkowania nieruchomości
zgodnie z jej przeznaczeniem
oraz utrzymywania jej w odpo-
wiednim stanie technicznym,
czyli niezagrażającym życiu 
i zdrowiu mieszkańców i innych
osób znajdujących się w bezpo-
średniej jej bliskości. Tak więc w
zależności od tego, do kogo na-
leży nieodśnieżony fragment te-
renu, uprzątnąć powinien go od-
powiedni zarządca.

Kto odśnieża na osiedlu?
Kwestia usuwania śniegu

na osiedlu jest zawarta między
innymi w ustępie drugim arty-
kułu 61 „Prawa budowlanego”.
Zgodnie z tym przepisem wła-
ściciel bądź zarządca nierucho-
mości musi z zachowaniem na-
leżytej staranności zapewniać
mieszkańcom bezpieczeństwo
podczas użytkowania budynku,
zwłaszcza jeśli mamy do czy-
nienia z wystąpieniem nieko-
rzystnych czynników ze-
wnętrznych. Jednym z tych
czynników, które wymienia usta-
wa, są zjawiska atmosferyczne
takie jak opady śniegu, występo-
wanie szronu czy gołoledzi.

Zagrożenie na dachu
Śnieg zalegający na po-

wierzchni dachu może powo-
dować wiele zagrożeń. Z jednej
strony stanowi on dodatkowe
obciążenie i niekorzystnie
wpływa na konstrukcję dachu,
zwłaszcza w czasie roztopów 
i wahań temperatury, a z dru-
giej – w zależności od indywi-
dualnych cech budynku – może
stanowić poważne zagrożenie
dla przechodniów oraz samo-
chodów poruszających się wo-
kół. Z tego powodu ustawo-
dawca nakłada na zarządcę bądź
właściciela nieruchomości obo-
wiązek usuwania nadmiaru
śniegu z dachu oraz wykony-
wania doraźnej kontroli jego
stanu technicznego oraz całego
budynku. Tak więc odśnieżanie
budynku nie kończy się w chwili
usunięcia zalegającego na nim
śniegu – zarządca powinien
również zadbać o usunięcie na-
wisów śnieżnych, sopli lub in-

nych czynników, które mogą
stanowić bezpośrednie zagroże-
nie dla zdrowia lub życia.

Kto może odśnieżać da-
chy?

Przepisy prawa pracy ściśle
regulują kwestię tego, kto może
wykonywać takie prace jak od-
śnieżanie dachu. Jeśli odśnieżany
dach nie jest z każdej strony osło-
nięty ścianą, której wysokość
wynosi co najmniej 150 cm 
i znajduje się powyżej jednego
metra nad ziemią, to osoba od-
śnieżająca go musi legitymować
się aktualnymi uprawnieniami
do prac na wysokości. Dodat-
kowo takie osoby muszą być od-
powiednio przeszkolone, a na
czas odśnieżania dachu lub usu-
wania śniegu i lodu z elewacji
właściciel nieruchomości lub jej
zarządca jest zobowiązany utwo-
rzyć specjalną strefę ochronną,
aby w pobliżu budynku nie zna-
lazły się osoby postronne.

Balkon odśnieżaj sam
Zupełnie inaczej obowiązki

wyglądają w przypadku balko-
nów. Wydawać by się mogło, że
balkon stanowi część elewacji,
więc jego powierzchnie powi-
nien odśnieżać właściciel bu-
dynku lub wyznaczony przez
niego zarządca. Tak jednak nie
jest. Obowiązek odśnieżania
balkonu przylegającego do lo-
kalu mieszkalnego spoczywa na
właścicielu lokalu mieszkal-
nego. Właściciel budynku, w ta-
kim przypadku jest nim najczę-
ściej wspólnota mieszkaniowa,
odpowiada za należyte utrzy-
manie jedynie części wspólnych
budynku. W tej kwestii wypo-
wiedział się Sąd Najwyższy
swoim wyrokiem z 3 paździer-
nika 2002 r. (sygn. akt III RN
153/01), w którym stwierdził, że
„Balkon przylegający do lokalu
mieszkalnego, stanowiącego
przedmiot odrębnej własności 
i służący do wyłącznego użytku
jego właściciela, stanowi część
składową tego lokalu, a koszty
jego utrzymania w należytym
stanie, w tym także jego odtwo-
rzenia, nie obciążają wspólnoty
mieszkaniowej budynku, lecz
właściciela lokalu mieszkalnego”.

Kto zadba zimą o chodnik?
Drugim ważnym dokumen-

tem, obok „Prawa budowlanego”,
regulującym zimowe obowiązki
jest „Ustawa o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach”,

DzU 1996, Nr 132, poz. 622. Te
dwa dokumenty, obok wcześniej
wspomnianych obowiązków,
nakładają na właściciela nieru-
chomości (lub wybranego przez
niego zarządcę) obowiązek utrzy-
mania w należytym stanie
chodników wzdłuż nierucho-
mości oraz dróg wewnętrznych
(osiedlowych). Tym samym wła-
ściciel nieruchomości musi usu-
nąć z ciągów komunikacyjnych
śnieg, lód i błoto pośniegowe. Po-
winien on również we właściwy
sposób zmagazynować usunięty
śnieg, który nie może utrudniać
ruchu pieszych i samochodów.
Jeśli drogi osiedlowe należą do
gminy, to jest ona zobowiązana
prawnie do odśnieżania. Nato-
miast jeśli drogi osiedlowe sta-
nowią drogę wewnętrzną lub
prywatną, to obowiązek ich od-
śnieżania spoczywa na właści-
cielu, czyli najczęściej na radzie
osiedla lub wspólnocie mieszka-
niowej, która może w tym celu
wynająć specjalistyczną firmę.
Wtedy to na firmie spoczywa
obowiązek odśnieżenia dróg
oraz bezpiecznego zmagazyno-
wania czy wywiezienia śniegu.

Jeśli wzdłuż nieruchomości
nie ma chodnika, a ruch pie-
szych odbywa się po wydzielo-
nej części drogi publicznej znaj-
dującej się bezpośrednio przy
granicy nieruchomości, to rów-
nież musi być ona uprzątnięta.

Właściciel nieruchomości
zobowiązany przez prawo do
odśnieżania musi również pa-
miętać, że ustawodawca szcze-
gółowo określił to, jakich środ-
ków naturalnych i chemicznych
można używać do oczyszczania
dróg i chodników w zimie. Te in-
formacje znajdują się w Rozpo-
rządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 27 października 2005 r.
(DzU 2005, Nr 230, poz.1960),
które stanowi załącznik do
„Ustawy o ochronie przyrody”
(DzU 2004, Nr 92, poz. 880).

Kiedy nie trzeba odśnie-
żać chodnika

Jeśli chodnik nie przylega do
nieruchomości, jest np. oddzie-
lony od płotu lub muru bu-
dynku pasem trawnika, obowią-
zek jego odśnieżania spada na
zarządcę drogi. Podobnie jest
wówczas, gdy chodnik nie jest
w ogóle wyodrębniony. Właści-
ciel nieruchomości nie odpo-
wiada także za usuwanie śniegu
z chodników, na których do-
puszczone jest płatne parkowa-

nie. Za ich utrzymanie odpowie-
dzialny jest zarząd drogi, który
pobiera opłaty za postój. On
także powinien odśnieżać
płatne miejsca parkingowe, w
tym znajdujące się w tych stre-
fach „koperty”.

Kto jest zarządcą drogi, 
a więc powinien o nią
dbać?

Za odśnieżanie i zapewnia-
nie przejezdności dróg zimą od-
powiada ich zarządca. Na terenie
gminy Piaseczno występują
drogi miejskie, powiatowe, wo-
jewódzkie i krajowe. Za część
jezdni osiedlowych odpowiadają
spółdzielnie i wspólnoty miesz-
kaniowe bądź ich właściciele. Nie
jest więc tak, że za wszystkie
ulice odpowiada gmina.

Zimowym utrzymaniem
dróg gminnych i przyległych
do nich chodników zajmuje się
Wydział Utrzymania Terenów
Publicznych. To właśnie do
Urzędu Miasta i Gminy należy
zgłaszać ewentualne problemy
z przejezdnością lub zalega-
niem śniegu na skrzyżowa-
niach czy przystankach komu-
nikacji miejskiej i podmiejskiej.
Jeśli pojawiają się wątpliwości,
kto jest właścicielem drogi, 
w łatwy sposób można to zwe-
ryfikować. Wystarczy wejść na
gminną stronę internetową
www.piaseczno.eu i z głównej
strony kliknąć zakładkę „drogi”.
Można również przyjść osobi-
ście do Wydziału Utrzymania
Terenów Publicznych, Urząd
Miasta i Gminy Piaseczno ul.
Kościuszki 5, pok. 88, lub za-
dzwonić pod numer: 22 701 76
52, e-mail: utp@piaseczno.eu.

Za odśnieżanie dróg powia-
towych odpowiada Zarząd Dróg

Powiatowych, ul. Kościuszki 9 
(I piętro), 05-500 Piaseczno, nr
tel.: 22 756 24 82, e-mail: ma-
ria.olejnik@zdppiaseczno.pl (se-
kretariat). Godziny pracy: od po-
niedziałku do piątku 7.00–15.00.
Szczegółowy wykaz dróg po-
wiatowych znajduje się również
w zakładce „drogi” na www.pia-
seczno.eu.

Do odśnieżania i remontów
dróg wojewódzkich, tj. drogi Nr
721 Nadarzyn – Piaseczno – Kon-
stancin Jeziorna (ul. Okulickiego
– Przesmyckiego – Wschodnia),
Nr 722 Piaseczno – Prażmów –
Grójec (ul. 17-go Stycznia – Ger-
bera – Sienkiewicza – Pod Bate-
riami – Pułku 4 Ułanów – Jazga-
rzew), Nr 873 Pilawa – Zalesie
Górne (od drogi Warszawa – Góra
Kalwaria do Zalesia Górnego do
przejazdu kolejowego) oraz drogi
Nr 709 (ul. Dworcowa od ul. Sien-
kiewicza do dworca PKP), zobo-
wiązany jest Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Warsza-
wie, ul. Mazowiecka 14, 00-048
Warszawa, nr tel.: 22 244 90 00
(do 12), faks: 22 244 90 13; e-mail:
dyrekcja@mzdw.pl.

O drogę krajową Nr 79 War-
szawa – Góra Kalwaria (ul. Pu-
ławska – ul. Armii Krajowej – ul.
Asfaltowa) dba natomiast Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Warsza-
wie, ul. Mińska 25, 03-808 War-
szawa, adres e-mail: sekreta-
riat@warszawa.gddkia.gov.pl;
nr tel.: 22 813 33 75, 22 810 39 84,
22 870 68 27, 22 870 68 75; faks:
22 810 04 12.

Jakie kary za uchylanie się
od obowiązku odśnieża-
nia?

Kontrolę nad obowiązkiem
odśnieżania dróg, dachów oraz

terenów wokół poszczególnych
nieruchomości sprawują policja,
straż miejska oraz nadzór bu-
dowlany. Jeśli właściciel nieru-
chomości nie odśnieża dachu
oraz nie sprawdza jego stanu
technicznego, to inspektor nad-
zoru budowlanego ma prawo na-
łożyć na właściciela bądź admi-
nistratora budynku mandat
karny w kwocie 500 złotych. In-
spektor może także skierować
sprawę do sądu. Ponadto w razie
występowania realnego zagroże-
nia zdrowia i życia dla mieszkań-
ców inspektor nadzoru budow-
lanego może także całkowicie
wyłączyć dany budynek z użyt-
kowania do czasu odśnieżenia
dachu czy usunięcia innych uste-
rek technicznych spowodowa-
nych opadami śniegu.

Policja może ukarać właści-
ciela bądź administratora bu-
dynku karą w wysokości do ty-
siąca złotych. Jeśli ukarana osoba
unika zapłaty, to policja ma prawo
skierować wniosek o ukaranie do
sądu. Wtedy kara może wynieść
już nawet 5 tys. złotych.

W przypadku ujawnienia na-
wisów śnieżnych czy sopli zagra-
żających mieszkańcom i prze-
chodniom właściciel budynku
lub jego zarządca odpowiedzialny
za utrzymanie prawidłowego
stanu technicznego nieruchomo-
ści może zostać ukarany manda-
tem przez straż miejską. Wyso-
kość mandatu może wynieść od
20 do 500 złotych.

Gdy nie mamy pewności, kto
jest odpowiedzialny za nieodśnie-
żony chodnik, lub mamy pro-
blemy z wyegzekwowaniem jego
uprzątnięcia, należy zadzwonić
do straży miejskiej na bezpłatny
numer alarmowy – 986.  

*

Co robić, gdy nie można swobodnie przejść chodnikiem 
z powodu zasp śniegu? Jak nie zostać... na lodzie? 
Kto powinien odśnieżyć dach? Przeczytaj, kto jest odpo-
wiedzialny za odśnieżanie.

Kto za co odpowiada?

Na zlecenie Gminy Piaseczno przy odśnieżaniu codziennie pracują 23 osoby                                                      
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
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Zawsze wywołują uśmiech
W weekend 11–12 stycznia po raz drugi odbyła się w Piasecznie Międzynaro-
dowa Wystawa Kotów Rasowych.

W ciągu dwóch dni wystawę
w hali GOSiR-u obejrzało ponad 
4 tysiące osób. A było co oglądać –
77 wystawców z sześciu krajów:
Polski, Słowacji, Węgier, Litwy, Bia-
łorusi i Rosji prezentowało 190 ko-
tów, w tym takie unikaty jak 
giganty afrodyty, szkockie zwisło-
uche i prostouche, peterbaldy i co-
raz rzadsze na wystawach koty
perskie. Międzynarodowy był też
skład jury. Oceny i wyboru najład-
niejszych zwierzaków dokonywali
sędziowie: Andreas Mobius z Nie-
miec (sekretarz generalny WCF),
Tatiana Cernova z Łotwy (2. wice-
prezydent WCF), Tatiana Koma-
rowa z Rosji (prezydent klubu Saffi
z Sankt Petersburga) oraz Dina
Smirnowa z Rosji.

Zwycięzcą kategorii Best of
Best, i to zarówno w sobotę, jak i
dzień później, został kot z Rosji,
rasy maine coon w kolorze rudym.
Kot ma na imię Giantpets Orlando
i niedawno skończył rok. Właści-
cielem kota jest Olga Smirnova. Nie
zabrakło też konkursu na kota,
który najbardziej przypadł do gu-
stu odwiedzającym wystawę. Sta-
tuetkę Kota Publiczności, ufundo-
waną przez gminę Piaseczno,
wręczył Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno Zdzisław Lis. – Cieszę się,
że to Państwo dokonaliście tego
wyboru, bo ja nie potrafiłbym się
zdecydować wśród takiej liczby ko-
cich piękności – zwrócił się do pu-
bliczności burmistrz. Statuetka tra-
fiła do kota Dilajla Baltoi Orchidea
rasy maine coon, klasycznie prę-
gowanego kota w kolorze rudym.
Kot został sprowadzony do Polski
z Litwy, a jego właścicielką jest pani
Beata Królikowska.

Jak widać, rasa main coon naj-
bardziej spodobała się w tym roku
publiczności, a kot tej rasy uzyskał
najwyższe noty podczas tegorocz-
nej wystawy. Rasa pochodzi z
Ameryki Północnej. Koty te wy-
różnia wielkość (są jednymi z naj-
większych kotów domowych), in-
teligencja i żywiołowość. Futro jest
bardzo obfite, na szyi układa się w
charakterystyczną kryzę, dopusz-

czalne są wszystkie rodzaje umasz-
czenia, jednak najbardziej rozpo-
wszechnione jest brązowe umasz-
czenie typu tabby. Koty te są
bardzo towarzyskie i przywiązują
się do człowieka.

Na wystawie odbyły się też
WCF Ringi. Szczególnie malowni-
czo wyglądała niedzielna prezen-
tacja kotów dorosłych, prowa-
dzona przez sędziego Andreasa

Mobiusa z Niemiec przy współ-
pracy dwójki uczniów sędziow-
skich: pani Ediny Raposa z Węgier
i pani Alicji Biadasz z Polski.

Organizatorem wystawy był
Zarząd Międzynarodowego Klubu
Miłośników Kotów Brytyjskich
Krótkowłosych IBSCC. – Do zoba-
czenia za rok w Piasecznie – za-
pewniała pani Alicja Biadasz, or-
ganizatorka.                                            *

Drugą Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych odwiedziło w Piasecznie kilka 
tysięcy osób                                                                      Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Ogłoszenie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

KD.711.39.2013

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o poszczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (DzU z 2013 r.,
poz. 687) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępo-
wania administracyjnego (DzU z 2013 r., poz.
267) Starosta Powiatu Żyrardowskiego za-
wiadamia o wszczęciu postępowania 
w dniu 17 stycznia 2014 r. na wniosek gminy
Piaseczno z dnia 30 września 2013 r. prze-
kazany przez Wojewodę Mazowieckiego
postanowieniem Nr 277/13 z 18 października
2013 r. (data wpływu 25 października 2013
r.), którym Starosta Żyrardowski został wy-
znaczony jako Organ właściwy w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej:rozbudowa polega-
jąca na budowie chodników, ścieżki ro-
werowej, zatok autobusowych, miejsc
postojowych i wjazdów bramowych
wzdłuż ul. Julianowskiej na odcinku od ul.
Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kame-
ralnej w Józefosławiu wraz z rozbudową
ul. Kombatantów – ETAP3 (odc. od prze-
jazdu kolejowego do ul. Geodetów – za-
chodnia strona ulicy).

Całość inwestycji będzie zlokalizowana
na terenie powiatu piaseczyńskiego, gmina
Piaseczno, obręby: Piaseczno, Julianów, 
i obejmuje następujące działki ewidencyjne
(tłustym drukiem wyróżniono nr działek
ewidencyjnych przeznaczonych do przeję-
cia w celu realizacji planowanej inwestycji,
w nawiasach wskazano nr działek po po-
dziale):

obręb Piaseczno: cz. dz. 11 (11/1, 11/2), cz. dz.
10/2 (10/3, 10/4), 10/1, 9/2, cz. dz. 9/18 (9/31,
9/32); obręb Julianów: 34, 26/4 i 26/5.

Stronami niniejszego postępowania są
wnioskodawca oraz właściciele nierucho-
mości objętych wnioskiem. Zgodnie z art.
49 ustawy Kpa w przypadku zawiadomienia
stron przez obwieszczenia, doręczenie
uważa się za dokonane po upływie czter-
nastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane
do publicznej wiadomości w drodze ob-
wieszczeń na tablicy ogłoszeń i stronie in-
ternetowej w Urzędzie Gminy w Piasecznie
– właściwym ze względu na przebieg drogi
(w siedzibie przy ulicy Kościuszki 5), w Sta-
rostwie Powiatowym w Żyrardowie (w sie-
dzibie przy ulicy Limanowskiego 45) oraz
w prasie lokalnej żyrardowskiej i piase-
czyńskiej.

Akta sprawy do wglądu znajdują się 
w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg
Publicznych Starostwa Powiatowego w Ży-
rardowie, ul. Limanowskiego 45 od ponie-
działku do piątku w godzinach 9.00–15.00,
gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi 
i wnioski do czasu wydania orzeczenia 
w sprawie.

Starosta Powiatu Żyrardowskiego
inż. Wojciech Szustakiewicz

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45

OGŁOSZENIE

UiA.ZP.6721.8.2014.MKR

Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (DzU z 2012 r., poz. 647 
z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(DzU z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz
uchwały Nr 620/XXIV/2012 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Za-
gospodarowania części wsi Baszkówka II za-
twierdzonego uchwałą  Nr 977/XLVII/2001 (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 16 listopada 2001 r., Nr 245, poz. 4793)
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania części wsi Baszkówka
II zatwierdzonego uchwałą Nr 977/XLVII/2001 (Dz.
Urz. Woj. Maz. z 16 listopada 2001 r. Nr 245, poz.
4793), dla obszaru ograniczonego: od północy –
południową linią rozgraniczającą drogi KUD (ul.
Pod Lipą), od wschodu – zachodnią linią rozgra-
niczającą drogi 8KUL (ul. Wierzbowa), od południa
– północną linią rozgraniczającą drogi 6KUL (ul.
Podmokła), od zachodu – wschodnią linią rozgra-
niczającą drogi 3KUL (ulica Rozmarynowa), 
w dniach od 10.02 do 10.03.2014 r. w pokoju nr 31, 
I piętro, Wydz. Urbanistyki i Architektury UMiG Pia-
seczno, ul. Kościuszki 5 w godz. od 9.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi  w pro-
jekcie rozwiązaniami odbędzie się w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w dniu
19 lutego 2014 r., w godz. 13.00–14.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto

kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach pla-
nów miejscowych, może składać uwagi.

Uwagi należy składać: na piśmie w kancelarii
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ustnie do pro-
tokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej na adres:
kabala@piaseczno.eu.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta 
i Gminy Piaseczno, z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 28 marca 2014 r.

Równocześnie informuję, iż na podstawie
art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko i zgodnie z uzgodnieniami Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w War-
szawie, pismo znak WOOŚ-I.410.537.2012.ARM
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Piasecznie, pismo znak
ZNS/711/88/pz/12 odstąpiono od przeprowadze-
nia strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko do projektu zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego części wsi
Baszkówka II zatwierdzonego uchwałą Nr
977/XLVII/2001  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16 listopada
2001 r., Nr 245, poz. 4793).

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury

Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Baszkówka

Koszty zimy
W gminie Piaseczno na walkę ze skut-
kami zimy zarezerwowano w tym
roku blisko 4 mln zł. To dokładnie taka
sama ilość pieniędzy, jaką wydano 
w roku ubiegłym.

W grudniu 2013 Urząd wydał
na zimowe utrzymanie blisko 180
tys. zł. W analogicznym okresie
roku poprzedniego (grudzień 2012)
było to blisko 370 tys. zł, ale już w
styczniu 2013 po intensywnych
opadach śniegu kwota ta urosła do
ponad 1,9 mln zł.

– Tegoroczna zima przyszła
co prawda z opóźnieniem, bo
dostępny do odśnieżania sprzęt
w stu procentach wykorzystu-
jemy dopiero od połowy stycz-
nia, ale trzeba być ostrożnym
przy prognozowaniu wydat-
ków na ten cel. Trzeba pamiętać,
że kwota na zimowe utrzyma-
nie obejmuje zarówno począ-
tek, jak i koniec roku, a porów-
nywanie jednego miesiąca do
drugiego nie daje wiarygodnych

szacunków – mówi Grzegorz
Chrabałowski, naczelnik Wy-
działu Utrzymania Terenów Pu-
blicznych. – W grudniu ograni-
czaliśmy się do całodobowego
monitoringu miasta i doraź-
nych interwencji. Ale po ostat-
nich, styczniowych opadach
pracy jest aż nadto – dodaje.

Do walki ze śniegiem gmina
używa 9 pługopiaskarek, jednej
maszyny specjalnej do odśnieża-
nia chodników, 3 samochodów
skrzyniowych do przewozu mie-
szanki solnej. Na co dzień przy od-
śnieżaniu pracują 23 osoby.

Wydatki gminy na odśnieża-
nie w 2013 r.: ogółem – 3, 9 mln zł,
styczeń – 1,9 mln zł, luty – 715 tys.
zł, marzec – 740 tys. zł, kwiecień –
171 tys. zł, grudzień 2012 – 370 tys. zł

Turniej Bardów
1 lutego w Domu Kultury obędzie się
już szósta edycja Turnieju Bardów.
Początek o godz. 14.00. 

Pełna nazwa imprezy nie-
przypadkowo brzmi "Turniej Bar-
dów, czyli współczesne chanson
de geste", ponieważ wykonawcy-
bardowie zaprezentują nam pieśni
o czynach i przygodach rycerskich.
Usłyszymy opowieści dotyczące
zarówno autentycznych jak i le-
gendarnych wydarzeń z wieków
średnich oraz nawiązujące do

przygód współczesnych nam ry-
cerzy związanych z prężnie dzia-
łającym ruchem rycerskim. Wszy-
scy Uczestnicy Turnieju Bardów
występują w ubiorach historycz-
nych, datowanych na lata 1000-
1492. Artyści grać będą na instru-
mentach akustycznych, średnio-
wiecznych lub współczesnych.
Wstęp bezpłatny.                                         *



Piaseczyńska KULTURA

Podczas piaseczyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało się
uzbierać 141 503 zł. Dodatkowo 20 tys. zł zebrała młodzież w Józefosławiu.

Piaseczno dla WOŚP

Mimo deszczu zespół Afromental oraz spektakularny pokaz fajerwerków przyciągnął rzesze mieszkańców na pia-
seczyński Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy                                                                             Foto Piotr Michalski

Pomimo deszczowej i wietrznej
aury 191 wolontariuszy dzielnie
zachęcało mieszkańców do zasi-
lania orkiestrowych puszek.
Środki zbierane były też na wy-
darzeniach towarzyszących Fi-
nałowi. Ostatecznie kwota 141
503 zł wsparła zakup specjali-
stycznego sprzętu dla dziecięcej
medycyny ratunkowej i godnej
opieki medycznej seniorów. Nie-
zależny sztab funkcjonował 
w tym roku przy Zespole Szkół
w Józefosławiu, tam zaangażo-
wanej młodzieży udało się ze-
brać dodatkowo aż 20 tys. zł.

Finał z udziałem popularnej
gwiazdy wieczoru miał miejsce

na parkingu przy ul. Sierakow-
skiego. Imprezę od godz. 19.00
rozkręcał energiczny set DJ-a
Martina Rosy. Po jego zakoń-
czeniu na scenie pojawili się
przedstawiciele piaseczyńskie-
go Sztabu WOŚP, władze samo-
rządowe oraz dyrektor Cen-
trum Kultury. Tradycyjnie
wybrzmiały podziękowania dla
wszystkich zaangażowanych
w akcję, w tym dla wolontariu-
szy, służb publicznych, harcer-
skiej grupy ratowniczo-medycz-
nej, pracowników Urzędu
Miasta i Centrum Kultury oraz
sponsorów. – Dziękuję Państwu
za tak liczne przybycie i za dary

serca – powiedział burmistrz
Piaseczna Zdzisław Lis. – Choć
pogoda nas dziś nie rozpiesz-
cza, to życzę Państwu udanej
zabawy – dodał burmistrz. Do
podziękowań dołączyła się rów-
nież dyrektor Centrum Kultury
w Piasecznie Ewa Dudek, pod-
kreślając wkład i zaangażowa-
nie Karoliny Hoffman i Kata-
rzyny Biernadskiej-Hernik w
organizację 22. Finału WOŚP w
Piasecznie.

Jak co roku, punktualnie o
godzinie 20.00 rozbłysło „Świa-
tełko do nieba”, czyli odbył się
efektowny pokaz sztucznych
ogni, zorganizowany przez

Biuro Promocji Gminy Pia-
seczno. Tuż po nim sceną za-
władnął zespół Afromental,
wyczekiwany przez spory tłum
mieszkańców i gości. Artyści
żywiołowym występem i ener-
getyczną muzyką rozgrzali pu-
bliczność do białości. Cały czas
zagadywali piasecznian, a pod
koniec koncertu zaprosili wszyst-
kich uczestników imprezy na
wspólne świętowanie 10-lecia
zespołu, które przypada wła-
śnie w 2014 r. Gwiazdorzy
długo po koncercie rozdawali
autografy licznie przybyłym
fanom.

*

Dzieci, które nie wyjadą na ferie, mogą skorzystać 
z oferty kulturalnej i sportowej organizowanej przez GOSiR,
Centrum Kultury i Muzeum Regionalne  w Piasecznie.

Od 17 do 28 lutego dzieci urodzone w latach 2002 –
2007 mogą wziąć udział w sportowych zajęciach „Zima w
Piasecznie 2014”. Rodzic ponosi koszt w wysokości 400 zł
od dziecka, 300 zł – dla zawodników Szkółki Piłkarskiej
GOSiR Piaseczno. Obowiązuje 25% zniżka dla drugiego
dziecka. W ramach tej oferty dzieci będą grać w piłkę
nożną i tenis stołowy, pływać, wspinać się, a także za-
znajamiać się z kick-boxingiem, judo, karate i tańcem.
Będą też miały zapewnione wyżywienie. Zapisy prowa-
dzone są pod nr tel. 22 716 66 00 wewn. 39 w godzinach
10.00–15.00 lub w GOSiR Piaseczno, ul. gen. W. Sikorskiego
20, pokój 44. Szczegóły na stronie www.gosir-
piaseczno.pl.

Nie będzie w tym roku natomiast zorganizowanych
półkolonii w Centrum Kultury. W zamian dzieci i młodzież
mogą brać udział w poszczególnych wydarzeniach w ra-
mach „Kulturalnej Zimy z Centrum Kultury w Piasecznie”.
Wszystkie one będą się odbywały w Domu Kultury przy ul.
Kościuszki 49. Oto ich lista:
• Bajkowa Niedziela
16 lutego – godz. 14.30 i 16.00; Teatr URWIS – „Pipi Wędrow-
niczka”;
2 marca – godz. 14.30 i 16.00; Teatr CZWARTE MIASTO – „Dyzio
ma dość”; bilety w cenie 5 i 10 zł do nabycia w kasach Centrum
Kultury;
•Spotkanie z Teatrem Improwizacji dla młodzieży gimna-
zjalnej i licealnej
17 i 18 lutego – godz. 12.00–15.00, wstęp wolny;
• Kino Nieprzeciętne dla dzieci
17 lutego – godz. 17.00–19.00, wstęp wolny;
•Wtorek Wydarzeń
18 lutego – godz. 20.00, koncert Joanna Morea Quintet;
koncert promuje książkę autorstwa Joanny Morea „Tajlandia.
Pojechałam po miłość”, wstęp wolny;
•Spotkanie z reżyserią dla młodzieży gimnazjalnej 
i licealnej
24 lutego (poniedziałek), 25 lutego (wtorek) – godz. 12.00–
15.00, wstęp wolny;
•Spektakl dla dzieci
24 lutego – godz. 17.00; Teatr „Bajlandia” – spektakl dla dzieci
„O Smoku i Królu Leniuchu”, wstęp wolny;
• Koncerty w sali Domu Kultury
28 lutego – godz. 19.30, koncert zespołu KABANOS, wstęp 20 zł;
1 marca – godz. 19.00 – Housepital, impreza w rytmie mu-
zyki house, wstęp 10 zł.

Również Muzeum Regionalne w Piasecznie organizuje
bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku 6-13 lat. Od 18 do 21
lutego maluchy zgłębiać będą tradycje karnawałowe na
świecie. Obowiązują zapisy: Muzeum Regionalne w Pia-
secznie, Pl. Piłsudskiego 10, tel. 22 737 23 99, 509 687 267, e-
mail: muzeumpiaseczno@kulturalni.pl.

Ferie w Piasecznie

Logo skate parku wybrane
17 stycznia po emocjonujących obradach jury wyłoniło zwycięską pracę.

Na konkurs wpłynęło aż 587
prac z całej Polski. – Niebagatelne
znaczenie miała promocja kon-
kursu, prowadzona nie tylko po-
przez gminne kanały informa-
cyjne, ale również na portalach
branżowych i w szkołach arty-
stycznych – podkreśla Łukasz Wy-
leziński, kierownik Biura Promocji
i Informacji. Jednak największym
magnesem z pewnością była
wspaniała nagroda – nowoczesny
laptop o wartości rynkowej blisko
10 tys. zł, ufundowany przez NTI

Polska Nowoczesne Technologie
Informatyczne, partnera firmy
DELL. Prace przysyłali zarówno
amatorzy, jak i profesjonaliści.

Wyboru najlepszego projektu
dokonywało jury w składzie: Mag-
dalena Woźniak – radna, przewod-
nicząca Komisji Promocji, Arka-
diusz Strzyżewski – doradca
burmistrza, Rufin Piekut – raper,
aktywista, prowadzący imprezy
hip-hop oraz jam graffiti, Marek
Frącz – dyrektor GOSiR Piaseczno,
zarządca skate parku, Magdalena
Markuszewska – pracownik Biura
Promocji i Informacji, Michał Iwan
– przewodniczący Młodzieżowej
Rady Gminy Piaseczno, Bartłomiej
Reszka – przedstawiciel środowi-
ska BMX, Paweł Komorowski –
przedstawiciel środowiska desko-
rolki, Kacper Szymański – przed-
stawiciel środowiska hulajnogi
oraz Dariusz Słowik – przedstawi-
ciel firmy DELL Polska, głównego
sponsora konkursu. Do prac jury
zaproszony był też przedstawiciel
Centrum Kultury w Piasecznie,

niestety nie mógł dotrzeć na spo-
tkanie.

- Najbardziej cieszy mnie
fakt, że urząd nie zamówił pro-
jektu tak po prostu, tylko na jego
wybór mieli wpływ ludzie repre-
zentujący swoje miasto – mówi
Rufin MC, pomysłodawca i współ-
organizator konkursu.

Komisja konkursowa miała
naprawdę ciężki orzech do zgry-
zienia i jak można się domyślić, ob-
rady były burzliwe i pełne emocji.
Aby ułatwić jury dokonanie wy-
boru, organizatorzy zaprosili tego
dnia ekspertkę Olgę Łaskę, która
opowiedziała o trendach i cechach
dobrego logo. Po kilku etapach se-
lekcji jury ostatecznie wybrało pro-
jekt Adrianny Maliszewskiej, stu-
dentki IV roku Wydziału Archi-
tektury Politechniki Warszawskiej.
– Linki do strony z ogłoszeniem 
o konkursie podesłał mi kolega,
który korzysta z tego skate parku
– informuje Adrianna. – Pracowa-
łam nad logo kilka dni, w tym cza-
sie stworzyłam sześć propozycji,

wybrałam dwie najlepsze i prze-
słałam na konkurs – relacjonuje za-
skoczona zwyciężczyni.

Logo oddaje charakter miej-
sca, nie faworyzuje żadnej z dys-
cyplin i ma zgrabną kompozycję.
- Moje logo nawiązuje do klasycz-
nych projektów identyfikacji, 
bez niepotrzebnych kształtów 
i ozdobników. Za pomocą dwóch
elementów stworzyłam małą hi-
storię. Kula, która "balansuje" na
krawędzi niczym skater podczas
wykonywania triku. Jednocze-
śnie w tym statycznym obrazie
zawarty jest ruch. Umysł podpo-
wiada nam, że lada chwila kula
stoczy się z rampy – opowiada 
o swoim projekcie Adrianna.

Dzięki konkursowi o na-
szym skate parku dowiedziała
się cała Polska. – Wierzymy, że
logo spodoba się mieszkańcom 
i wzmocni identyfikację tego po-
pularnego wśród młodzieży
miejsca – podsumowuje Arka-
diusz Strzyżewski, współpomy-
słodawca konkursu.                        *


