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Gazeta
Sesja Rady Miejskiej
odbędzie się 19 marca 2014
o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

Informacje
urzędowe:
Ogłoszenia o zmianach miejscowych planów zagospodarowania
str. 2, 7

Piaseczyńska
www.piaseczno.eu

Harmonogramy
odbioru odpadów

Piaseczno
Fight Night

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalny
dodatek zawierający szczegółowe harmonogramy odbioru odpadów w 2014
roku, obejmujące wszystkie miejscowości gminy Piaseczno.
*str. 3-6

Zawodnicy z X Fight Piaseczno
nie zawiedli zwyciężając większość swoich walk. Wydarzeniem
wieczoru był wygrany 2:1 mecz
Polska – Słowacja.
* str. 8

Kalkulator mieszkańca
Ruszyła strona internetowa www.nacoidamojepieniadze.pl, na której można sprawdzić, jak
pieniądze z naszych podatków wydawane są przez gminę Piaseczno.

Program, który jest swego rodzaju
kalkulatorem mieszkańca, pokazuje,
w jakim stopniu poszczególny podatnik przyczynia się do rozwoju swojej
gminy, płacąc w niej podatki. Z drugiej strony jest to narzędzie, które
każdemu pozwala wyrobić sobie zdanie i ocenić, czy podział wydatków
na konkretne dziedziny i zadania realizowane przez samorząd jest
zgodny z jego oczekiwaniami.

Strategia dla oświaty
Skuteczna polityka oświatowa powinna
być oparta na wiarygodnej analizie oraz
zarządzaniu strategicznym. Rozpoczęły
się właśnie prace nad strategią oświatową dla gminy Piaseczno.
str. 2

Ceramiczne ferie
Podczas ferii zimowych Centrum Edukacji
Ekologicznej Ecolandia zaprasza na warsztaty ceramiczne prowadzone przez absolwentkę krakowskiej ASP Annę Baranowską
– artystkę ceramika oraz Pawła Chrzanowskiego – technologa ceramiki.
Dziesięć trzygodzinnych zajęć doﬁnansowuje gmina Piaseczno.
Zapisy: e-mail: fundacja@ecochoice.pl,
tel.: 730 300 250, 514 168 727.

Transparentność wydatków
– Ten nowatorski projekt to
przedsięwzięcie pokazujące transparentność naszych działań – mówi
burmistrz Zdzisław Lis. – Uchwała
budżetowa nie jest łatwym dokumentem do analizy przez przeciętnego mieszkańca, natomiast to narzędzie w łatwy sposób daje obraz
tego, jak płacone przez mieszkańca
podatki dzielone są na poszczególne
zadania realizowane przez gminę –
wyjaśnia burmistrz.
Wchodząc na stronę internetową www.nacoidamojepieniadze.pl
lub na specjalną zakładkę na stronie
www.piaseczno.eu, wystarczy, używając suwaka, wskazać nasze miesięczne dochody, a program wyliczy,
ile z naszego podatku traﬁa do budżetu gminy. Poszczególne ikony
symbolizujące np. komunikację,
oświatę, pomoc społeczną pokazują,
pomiędzy jakie zadania i w jakiej
kwocie dzielony jest nasz podatek.
Żeby zobaczyć więcej zadań np. z zakresu oświaty, wystarczy kliknąć na
odpowiednią ikonę, a ukaże się bardziej szczegółowy opis, np. ile pieniędzy traﬁa do przedszkoli, a ile do szkół
podstawowych czy gimnazjów.

mieszkaniec, nie płacąc tu podatku.
Może sobie wyliczyć, że każdego miesiąca o np. 30 zł mniej traﬁa do szkoły,
w której uczy się jego dziecko.
Do programu przygotowanego
przez ﬁrmę he Story mogą dołączać
się inne gminy, Piaseczno wzięło
w nim udział pilotażowo jako pierwszy samorząd w Polsce. – Cieszę się,
że Piaseczno zastosowało analizę danych i zdecydowało się na współpracę
w tym projekcie – mówi Dymitr Romanowski z he Story. – Szczególnie
interesujące jest konfrontowanie wydatków samorządów, które mają odmienną specyﬁkę i różne podejście do
konstruowania budżetu. Ale najważniejsze, że mieszkańcom jest o wiele
łatwiej zrozumieć, jak wydają pieniądze poszczególne gminy.

Porównaj gminy
– Uruchomiony przez nas program jest elementem corocznej kampanii zachęcającej mieszkańców do
rozliczania PIT-ów w miejscu swojego
zamieszkania – tłumaczy Łukasz Wyleziński, kierownik Biura Promocji

Spotkanie w sprawie drogi S7
Informujemy, że w dniu 14 lutego
o godz. 18.00 w hali sportowej
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie przy ul. Szkolnej 14 odbędzie się
spotkanie informacyjne z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad dotyczące
budowy drogi S7.
Podczas spotkania będzie
można zadawać pytania i konsultować Koncepcję Programową budowy drogi S7 na odcinku Warszawa
– Obwodnica Grójca.
Uwagi do przedstawionej koncepcji można składać pisemnie do

24.02.2014 r., przesyłając je na adres
GDDKiA Warszawa:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Warszawie
03 - 808 Warszawa, ul. Mińska 25.
Organizatorem spotkania – na
zlecenie GDDKiA jest ﬁrma Jacobs
Polska Sp. z o.o.
Zachęcamy do zapoznania się ze
szczegółami przebiegu drogi ekspresowej S7 na terenie gminy Piaseczno.
Pełna dokumentacja dostępna
jest na stronie gminy Piaseczno:
www.piaseczno.eu w zakładce „komunikacja”.
*

i Informacji. – Do budżetu gminy traﬁa zaledwie 37,53% płaconego przez
mieszkańca podatku dochodowego,
niestety nie każdy rozlicza się tu,
gdzie mieszka. My pokazujemy, co
konkretnie za te pieniądze robi gmina
i czego w konsekwencji pozbawia się

Sprawdzony algorytm
Symulator internetowy jest oczywiście narzędziem poglądowym,
odnosi się wyłącznie do podatku
dochodowego od osób ﬁzycznych,
a poszczególne wyniki mogą delikatnie różnić się od stanu faktycznego,
bo różne mogą być chociażby koszty
uzyskania przychodu. Wyniki są też
zaokrąglane. Program uwzględnia
progi podatkowe, ale nie bierze pod
uwagę odliczeń czy sytuacji, w której
małżonkowie rozliczają się wspólnie.
Dlatego wygenerowanych kwot nie
należy przyjmować dosłownie, a jedynie orientacyjnie.
Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje Europejski Instytut
Marketingu Miejsc „Best Place”, a audytem algorytmu zajmuje się ﬁrma
PwC Polska.
*
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Strategicznie o oświacie
Skuteczna polityka oświatowa powinna być oparta na wiarygodnej analizie oraz zarządzaniu strategicznym. Rozpoczęły się
właśnie prace nad strategią oświatową dla gminy Piaseczno.
Piaseczyński samorząd angażuje
w działania związane z rozwojem oświaty i utrzymaniem jej
wysokiego poziomu blisko połowę swoich zasobów budżetowych. Nasze uwarunkowania:
stały wzrost liczby mieszkańców, młoda struktura demograﬁczna oraz duże oczekiwania rodziców, powodują, że przed
gminą wciąż stoją wielkie wyzwania związane z jednej strony
z rozbudową zaplecza oświatowego, a z drugiej – z zapewnieniem wysokiej jakości usług.
Zmiany w prawie oświatowym
Od wrześnie 2014 roku do
szkoły oprócz siedmiolatków
pójdą sześciolatki urodzone do
końca czerwca 2008 roku. Dzieci
urodzone w drugiej połowie
roku 2008 na wniosek rodziców
mogą traﬁć do szkoły albo mogą
realizować wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub
w innej formie. Samorządy musiały odpowiednio dostosować
swoje zaplecze do tej zmiany organizacyjnej. Zgodnie z reformą,
od września 2015 roku każde
dziecko czteroletnie zyska prawo
do edukacji przedszkolnej, a od
września 2017 roku prawo to
uzyskają również trzylatki.
Gminy, zwłaszcza takie jak
Piaseczno, gdzie 70% dzieci
uczęszcza do niepublicznych

przedszkoli, mają niewiele czasu,
aby przygotować się do tej edukacyjnej rewolucji, zwłaszcza od
strony ﬁnansowej. Znacznie łatwiej jest reagować na te zmiany,
mając spójną, wybiegającą w
przyszłość wizję funkcjonowania oświaty na własnym terenie.
Wspólnie wytyczmy kierunki
Od 2012 roku działa w gminie
Rada Oświatowa, która jest organem opiniodawczym przy Radzie
Miejskiej. W jej skład wchodzą
przedstawiciele poszczególnych
typów placówek oświatowych, rad
rodziców, związków zawodowych
i samorządu. – Utworzenie Rady
Oświatowej było pierwszym krokiem do zaangażowania szerszej
reprezentacji mieszkańców w kreowanie polityki edukacyjnej –
mówi burmistrz Zdzisław Lis. – Teraz przy budowaniu strategii
oświatowej chcielibyśmy rozszerzyć to grono, aby jak najwięcej
osób związanych z oświatą mogło
nas wspomóc, służyć radą i opinią
przy kreowaniu tego dokumentu,
który będzie dla nas drogowskazem na najbliższe lata – dodaje burmistrz. Strategia powinna odpowiadać na wiele pytań, z jednej
strony – jak ma wyglądać nasza
oświata od strony infrastruktury,
jakich chcemy placówek, gdzie rozlokowanych, jak wyposażonych
oraz na jakich zasadach współpracować chcemy z podmiotami prywatnymi. Z drugiej strony – jak
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chcemy wychowywać i edukować
dzieci i młodzież? Na jakie rozwiązania stawiamy i jakie warunki zapewniamy, aby urzeczywistnić
nasze oczekiwania?
Dlatego 45 reprezentantów
różnych środowisk związanych
z oświatą – oprócz przedstawicieli
urzędu także radnych, dyrektorów
publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz rodziców
– wzięło udział w warsztatach zorganizowanych 20–21 stycznia
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Wyzwania stojące przed
samorządem
Podczas dwudniowych warsztatów w Sulejówku, współﬁnansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestnicy
zdobywali wiedzę teoretyczną na
temat konstruowania strategii
oświatowej oraz brali udział
w warsztatach dotyczących zagadnień i problemów stricte związanych z piaseczyńskim systemem oświaty. Fachową wiedzę
przekazywali eksperci z dziedziny
oświaty – Wojciech Magdoń oraz
Urszula Blicharz. W części teoretycznej opierali się na analizie
wskaźników edukacyjnych przygotowanej przez dr. Jana Herczyńskiego, gdzie wyniki i wskaźniki
naszej gminy porównywane były
z innymi podobnymi miastami
w Polsce.
Z kolei głębokie uspołecznienie, polegające na włączeniu lo-

Gołków

UiA.ZP.6721.12.2014.MKR
Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. DzU z 2012r., poz.
647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art.
46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (DzU z 2008 r., Nr 199, poz. 1227
z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej
w Piasecznie Nr 946/XXXIV/2013 z dnia 15 maja
2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Gołków, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie
Nr 379/XVI/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w zakresie drogi wewnętrznej 6KDW (ul. Ketlinga)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi
Gołków, dla obszaru ograniczonego: liniami
rozgraniczającymi ulicy Ketlinga w dniach od
24 lutego do 24 marca 2014 r. w pokoju nr 31,
I piętro, Wydział Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki
5 w Piasecznie w godz. od 9.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie rozwiązaniami odbędzie się
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno w dniu 18 marca 2014 r. w godz.
11.30–13.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie zmiany planu miejscowego,
może składać uwagi.

kalnej społeczności w proces planowania strategicznego, umożliwiło dokonanie wstępnej analizy
SWOT, czyli określenia mocnych
i słabych stron oraz szans i zagrożeń stojących przed piaseczyńską
oświatą. Takie uporządkowanie
informacji jest dobrym wstępem
do audytu, który będzie pierwszym elementem strategii oświatowej. Uczestnicy warsztatów
pracowali w podgrupach, a efekt
ich prac dostępny jest na stronie
www.zeas.piaseczno.eu w zakładce „Ogłoszenia”.
To dopiero początek
Prace nad strategią dopiero się
zaczynają. Dotychczasowe spotkania i warsztaty były jedynie preludium do najważniejszego etapu,
czyli wytyczenia celów strategicznych i dróg dojścia do realizacji tych
zamierzeń. – W przyszłym miesiącu planujemy organizację dużego spotkania, na które zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby
włączyć się w proces przygotowywania strategii – zaprasza Edyta
Woźniak, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Piasecznie. – Przedyskutujemy
i zweryﬁkujemy w powiększonym
gronie nasze przemyślenia i efekty
prac z poprzednich warsztatów –
dodaje dyrektor. – Myślę, że kolejnym etapem powinno być powołanie zespołu roboczego, reprezentującego wszystkie środowiska,
który będzie koordynował dalsze
prace nad strategią.
*

Pierwsze warsztaty odbyły się w Ośrodku Rozwoju Edukacji
w Sulejówku
Foto Hanna Stępniak
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Jastrzębie

UiA.ZP.6721.11.2014.MKR
Uwagi do wyłożonego projektu planu
należy składać:
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno,
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą poczty elektronicznej na adres
e-mail: kabala@piaseczno.eu.
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 11 kwietnia 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 uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie, znak WOOŚ-I.410.344.2013.ARM
z dnia 8 lipca 2013 r. oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, znak ZNS/711/65/z/13 z dnia
5 sierpnia 2013 r. odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gołków.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. 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 udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2008 r.,
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr 800/XXVIII/2012 z dnia
12 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jastrzębie,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jastrzębie,
dla obszaru ograniczonego: od północy – północną granicą działek o nr ewid. 95/26 i 95/8; od
wschodu – wschodnią granicą działek o nr ewid.
95/8 i 95/9; od południa – południową granicą
działki o nr ewid. 95/9 i jej przedłużeniem do
wschodniej granicy działki o nr ewid. 95/4 oraz
wschodnią i północną granicą działki o nr ewid.
95/4; od zachodu – zachodnią granicą działek
o nr ewid. 95/3, 95/28, 95/27 i 95/26, w dniach od
24 lutego do 24 marca 2013 r. w pokoju nr 31,
I piętro, Wydział Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki
5 w Piasecznie w godz. od 9.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
w dniu 18 marca 2014 r. w godz. 10.00–11.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto

kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może składać uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać: na piśmie w kancelarii Urzędu
Miasta i Gminy, ustnie do protokołu w Wydziale
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta
i Gminy, za pomocą poczty elektronicznej na
adres e-mail: kabala@piaseczno.eu.
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 11 kwietnia 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 uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie, znak WOOŚ-I.410.53.2013.JD
z dnia 26 lutego 2013 r. oraz pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Piasecznie, znak ZNS/711/24/pz/13 z dnia 18
marca 2013 r. odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
wsi Jastrzębie.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno
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Harmonogram odbioru odpadów - SEKTOR I

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
1/2 ZALESIE DOLNE - 2014 ROK
11 Listopada, Akacjowa, aleja Brzóz, aleja 3 Maja, aleja Kasztanów, aleja Lipowa, aleja Pokoju,
Aleja Kalin (nr 3,4,5,6,7,8,8a,9,11), Aliny, Anhellego, Anny Jagiellonki, Asnyka, Balladyny, Batorego,
Beniowskiego, Borowa, Bukowa, Cicha, Cisowa, Czarnieckiego, Czeremchowa, Daleka, Dębowa,
Długosza, Generała Zajączka, Głogowa, Główna, Gojawiczyńskiej, Gołkowska, Grabowa, Graniczna, Gwalberta, Jałowcowa, Jaremy, Jarzębinowa, Jasna, Jaworowa, Jodłowa, Karłowicza,
Kmicica, Kochanowskiego, Konarskiego, Konopnickiej, Kopernika, Kordeckiego, Kordiana,
Krasińskiego, Królowej Jadwigi, Księcia Józefa, Księdza Marka, Kurcewiczówny, Kwiatowa,
Lechitów, Leśna, Longinusa, Matejki, Miła, Modrzewiowa, Moniuszki, Noskowskiego, Norwida,
Ogrodowa, Okrężna, Orzechowa, Osikowa, Parkowa, Piaskowa, Piękna, Plac Wolności, Pod Bateriami, Podleśna, Polna, Południowa, Pomorska, Północna, Pułaskiego, Redutowa, Różana,
Sienkiewicza (nr 46,48,050,51,51a,53,53a,55,59,61,63), Skrzetuskiego, Słoneczna, Słowackiego,
Sobieskiego, Sosnowa, Spokojna, Stołeczna, Sułkowskiego, Śląska, Traugutta, Wenedów, Wesoła, Wiejska, Wilanowska, Wita Stwosza, Wołodyjowskiego, Wyspiańskiego, Zachodnia, Zagłoby,
Zaleśna, Zielna, Żółkiewskiego
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2014 ROK
GOŁKÓW (ulice: Bohuna, Ceramiczna, Czterolistnej Koniczyny, Jazdy Polskiej, Ketlinga,
Łąkowa, Małego Stawu, Oleńki Billewiczówny, Przemysłowa, Pułku 4 Ułanów, Soroki, Szaniec, Trylogii, Zielona), KAMIONKA (ulice: Bobrowiecka, Borowa, Halin, Jabłoniowa, Lasek
Sosnowy, Lawendowa, Lubczykowa, Macierzanki, Miętowa, Niezapominajki, Pod Dębami,
Przemysłowa, Przy Stawie, Sucha, Świerkowa, Tymiankowa, Wspólna Droga, Ziołowa),
BOBROWIEC (ulice: Aksamitna, Bajeczna, Bażancia, Bobrowiecka, Bobrów, Brzozowa,
Bukszpanowa, Gościnna, Gwiazdy Polarnej, Iglasta, Jaśminowa, Jesienna, Kormoranów,
Mazowiecka, Naturalna, Orla, Pomyślna, Przy Lesie, Przyjazna, Róży Wiatrów, Skrajna,
Skalna, Sowia, Sójki, Trzech Dębów, Wiklinowa, Wilgi, Willowa, Żwirowa

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
2/2 ZALESIE DOLNE - 2014 ROK
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - 2014 ROK
HENRYKÓW UROCZE, ZŁOTOKŁOS, SZCZAKI, WÓLKA
PRACKA, BASZKÓWKA

Andersena, Astrów, Baczyńskiego, Balińskiego, Berberysowa, Bławatków, Bratków, Broniewskiego, Brzechwy, Chełmońskiego, Derdowskiego, Dunikowskiego, Gałczyńskiego, Hemara, Herberta, Irysów, Kajki, Kasprowicza, Kruczkowskiego, Krzywa, Kwiatów Polskich,
Laurowa, Leśmiana, Liliowa, Maków, Modrzejewskiej, Morcinka, Nikifora, Orężna, Paderewskiego, Partyzantów, Przerwy-Tetmajera, Reja, Reymonta, Stokrotek, Tuwima, Waniliowa, Wyczółkowskiego, Wybickiego, Zielony Krąg

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - 2014 ROK
MIESZKOWO, KULESZÓWKA, ANTONINÓW,
ROBERCIN, WOLA GOŁKOWSKA, BĄKÓWKA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - 2014 ROK
GŁOSKÓW, GŁOSKÓW LETNISKO, GŁOSKÓW OSADA,
RUNÓW, RUNÓW OSADA
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OGŁOSZENIE

UiA.ZP.6721.13.2014.MKR
Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 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 udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (DzU z 2008 r., Nr 199, poz. 1227
z późn. zm.) oraz uchwały Nr 926/XXXIII/2013
z dnia 17 kwietnia 2013 r., zmienionej uchwałą
Nr 1194/XL/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego
ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od
wschodu i południowego wschodu granicą administracyjną miasta Piaseczno, zatwierdzonego uchwałą Nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16
czerwca 2010 r. dla obszaru ograniczonego: od
północy północną granicą działki ozn. nr
ewid. 13/6 z obrębu 43, linią stanowiącą przedłużenie w kierunku wschodnim północnej
granicy działki ozn. nr ewid. 15/2, wschodnią
linią rozgraniczającą ulicy Mazurskiej, południową granicą działki ozn. nr ewid. 19 z obrębu 43 oraz linią stanowiącą jej przedłużenie w kierunku wschodnim oraz wschodnią
linią rozgraniczająca ul. Armii Krajowej i jej
skrzyżowania z ulicą Żeromskiego w dniach
od 24 lutego do 24 marca 2014 r. w pokoju
nr 31, I piętro, Wydział Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki
5 w Piasecznie w godz. od 9.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
w dniu 20 marca 2014 r. w godz. 10.00–11.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto

Piaseczno

OGŁOSZENIE

UiA.ZP.6721.14.2014.MKR
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
zmiany planu, może składać uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu zmiany
planu należy składać: na piśmie w kancelarii
Urzędu Miasta i Gminy, ustnie do protokołu
w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno, za pomocą poczty
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, oznaczenia nieruchomości, której
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 11 kwietnia 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 uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie, znak
WOOŚ-I.410.353.2013.ARM z dnia 16 lipca 2013
r. oraz pismem Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, znak
ZNS/711/71/z/13 z dnia 5 sierpnia 2013 r. odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od
wschodu i południowego wschodu granicą
administracyjną miasta Piaseczno, zatwierdzonego uchwałą Nr 1440/XLVIII/2010 z dnia
16 czerwca 2010 r.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Piaseczno
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UiA.ZP.6721.16.2014.MKR
Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 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 udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (DzU z 2008 r., Nr 199, poz. 1227
z późn. zm.) oraz uchwały Nr 945/XXXIV/2013
z dnia 15 maja 2013 r., zmienionej uchwałą
Nr 1250/XLI/2013 zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru
ograniczonego ulicami Szpitalną, Korczaka,
Zagajnikową, Sienkiewicza, Gerbera, Czajewicza oraz projektowaną ulicą zlokalizowaną
przy szpitalu, zatwierdzonego uchwałą
Nr 727/XXVI/2008 dla obszaru oznaczonego
symbolem 5MN/U w dniach od 24 lutego do
24 marca 2014 r. w pokoju nr 31, I piętro, Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie
w godz. od 9.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
w dniu 17 marca 2014 r. w godz. 10.30–12.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
zmiany planu, może składać uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu zmiany
planu należy składać: na piśmie w kancelarii
Urzędu Miasta i Gminy, ustnie do protokołu
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w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta i Gminy, za pomocą poczty elektronicznej
na adres e-mail: kabala@piaseczno.eu.
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 11 kwietnia 2014 r.
Równocześnie informuję, iż na podstawie art. 48 ustawy z 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko i zgodnie
z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie, znak
WOOŚ-I.410.354.2013.ARM z 15 lipca 2013 r.
oraz pismem Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, znak
ZNS/711/74/z/13 z dnia 5 sierpnia 2013 r. odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko do
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami
Szpitalną, Korczaka, Zagajnikową, Sienkiewicza, Gerbera, Czajewicza oraz projektowaną
ulicą zlokalizowaną przy szpitalu, zatwierdzonego uchwałą Nr 727/XXVI/2008 dla obszaru oznaczonego symbolem 5MN/U.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno
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Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. 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 udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (DzU z 2008 r., Nr 199, poz. 1227
z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 929/XXXIII/2013 z dnia 17 kwietnia
2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno zatwierdzonego uchwałą
Nr 1439/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 16 czerwca 2010 r. dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego,
Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską w zakresie zasad lokalizacji
w pasie drogowym obiektów tymczasowych,
reklam i nośników reklamowych oraz wszelkich obiektów nienależących do elementów
podstawowego wyposażenia ulicy, w dniach
od 24 lutego do 24 marca 2014 r. w pokoju nr
31, I piętro, Wydział Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki
5 w Piasecznie w godz. od 9.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie
się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno w dniu 20 marca 2014 r.
w godz. 11.30–13.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
zmiany planu miejscowego, może składać uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu zmiany
planu należy składać:

1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno,
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: kabala@piaseczno.eu.
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 11 kwietnia 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 uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak WOOŚ-I.410.353.2013.ARM z dnia 16
lipca 2013 r. oraz pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie,
znak ZNS/711/71/z/13 z dnia 5 sierpnia 2013 r. odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno
zatwierdzonego uchwałą Nr 1439/XLVIII/2010 Rady
Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2010 r.
dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego,
Warszawską, Młynarską i Puławską.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno
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UiA.ZP.6721.15.2014.MKR
Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. 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 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(DzU z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz
uchwały Nr 930/XXXIII/2013 z dnia 17 kwietnia
2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Julianowską, granicą administracyjna miasta Piaseczno oraz ulicami: Przesmyckiego, Żeglińskiego, Chyliczkowską, Armii
Krajowej (obszar C7, C8, D1, D2, D3, D4, D8), zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 427/XVIII/2012 z dnia 15 lutego 2012, dla
działki nr 11/8 z obrębu 21 w dniach od 24 lutego
do 24 marca 2014 r. w pokoju nr 31, I piętro, Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie
w godz. od 9.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
w dniu 20 marca 2014 w godz. 13.00–14.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
zmiany planu, może składać uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu zmiany
planu należy składać:
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno,
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki
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Rada Miejska
rada@piaseczno.eu
Burmistrz
Zdzisław Lis
burmistrz@piaseczno.eu

i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: kabala@piaseczno.eu.
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 11 kwietnia 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 uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak WOOŚ-I.410.353.2013.ARM z dnia
16 lipca 2013 r. oraz pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, znak ZNS/711/71/z/13 z dnia 5 sierpnia 2013 r.
odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno
dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego,
Julianowską, granicą administracyjna miasta
Piaseczna oraz ulicami: Przesmyckiego, Żeglińskiego, Chyliczkowską, Armii Krajowej (obszar
C7, C8, D1, D2, D3, D4, D8) zatwierdzonego
uchwałą Nr 427/XVIII/2012 z dnia 15 lutego 2012,
dla działki nr 11/8 z obrębu 21.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

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

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

Piaseczyńska

SPORT i KULTURA

Piaseczno Fight Night

II Piaseczyńskie
Targi Edukacyjne

Zawodnicy z X Fight Piaseczno nie zawiedli zwyciężając większość swoich walk.
Wydarzeniem wieczoru był wygrany 2:1 mecz Polska – Słowacja.

Targi pod hasłem „Edukacja i rozrywka dla całej rodziny” odbędą się 22 marca w godz. 10.00–18.00 w hali
sportowej GOSiR-u.
– Chcemy poruszyć lokalną społeczność do wzięcia jeszcze
większej odpowiedzialności za edukację naszą i naszych dzieci.
Zależy nam na uzyskaniu odpowiedzi na kilka istotnych pytań
dotyczących jakości i efektywności systemu edukacji. Czy
miarą sukcesu edukacyjnego powinna być liczba zdobytych
na teście punktów, czy raczej to, że uczeń rozwinie w szkole
swoje zainteresowania i zachowa chęć do nauki? Zaprezentujemy alternatywne metody nauczania, takie jak unschooling, homeschooling czy szkoły demokratyczne – mówi organizator Monika Stasiak. – Zorganizujemy nietuzinkową
imprezę, skłaniającą do wielu reﬂeksji i działania, z rzetelną
ofertą edukacyjną, z licznymi atrakcjami dla wystawców i gości, z kolorową i radosną dekoracją stoisk, z żywą sceną.
Targi edukacyjne Edu Fun Family „Edukacja i rozrywka
dla całej rodziny” są interesującą propozycją na naszym lokalnym rynku, w której warto wziąć udział w charakterze
wystawcy i zaprezentować się szerokiej publiczności.
Zgłoszenia do udziału w charakterze wystawców przyjmowane są do 10 marca br. pod nr tel. +48 509 383 357 lub na
adres e-mailowy: targiedu@gmail.com.
Patronatem honorowym imprezę objął Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis.

W ostatnią sobotę, licznie przybyła do hali GOSiRu publiczność
miała okazję zobaczyć na żywo
w akcji czołowych polskich kickbokserów, a także walki bokserskie, pokaz MMA oraz pierwszy
w Polsce turniej K-1 kobiet o puchar Burmistrza Piaseczna.
Główną atrakcją wieczoru był
mecz kickboxingu w formule
full contact pomiędzy reprezentującymi narodowe barwy zawodnikami z Piaseczna oraz gośćmi ze Słowacji.
Na początku stoczono walki
kickbokserskie w formułach full
contact i low kick oraz pojedynek
bokserski.W turnieju K-1 zmierzyły
się cztery panie, a po emocjonujących walkach Puchar Burmistrza
w geście triumfu uniosła do góry
nasza gwiazda Dorota Godzina.
W przerwie, w oczekiwaniu
na najważniejsze walki, młodzi
zawodnicy sekcji MMA KS Piaseczno dali pokaz umiejętności
w łączonych sztukach walki, prezentując podstawowe chwyty,
rzuty i dźwignie, kończące z reguły pojedynki przed czasem.
Przed rozpoczęciem oﬁcjalnego meczu Polska-Słowacja
w formule full contact odegrano
hymny narodowe obu państw.
Zmierzyły się ze sobą trzy pary.
W pierwszej nasz młody zawodnik Marcin Nasiadko, mimo dużego zaangażowania nie dał rady
przeciwnikowi zza południowej
granicy. Był to jednak tylko
wstęp do dwóch walk wieczoru.
W pierwszej, nasza brązowa medalistka z ostatnich mistrzostw

Podczas gali stoczono 10 pojedynków - większość z nich wygrali zawodnicy z Piaseczna
Foto Piotr Michalski
świata w Istambule Dorota Godzina, zmierzyła się w kategorii
do 56 kg z wicemistrzynią świata
Weroniką Petrikową. Po zaciętej
walce, sędziowie nie mieli wątpliwości, wydając zgodny werdykt
3:0. Było to piąte starcie tych zawodniczek i piąte zwycięstwo
Doroty Godziny.
W ostatniej walce nasz zawodowy mistrz świata w kategorii

81 kg, Mariusz Niziołek zmierzył się
w walce o tytułu zawodowego
międzynarodowego Mistrza Polski
z Tomasem Neupauerem. Słowak
dzielnie przyjmował ciosy naszego
asa, ale w starciu z naszą gwiazdą
kickboxingu nie miał żadnych
szans. Ostatecznie uległ jednogłośnie na punkty, a kolejny mistrzowski pas traﬁł do Mariusza Niziołka. – Dziś, przy takim wspania-

łym dopingu, wygrałbym nawet
wchodząc chory do ringu – dziękował przybyłym kibicom Mariusz.
Głównym patronem wydarzenia był Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis.
Galę oprócz gminy Piaseczno
wsparli: IRA, PWiK, SITA, SPORT
MASTERS, DECATHLON, SHOCK
ABSORBER, EKSPRES POŻYCZKA,
LIRENE MEN, SZACUN.com.

Kabaret SMILE w Piasecznie W stronę Krainy Łagodności
O dobry humor Piasecznian w karnawale zadba Kabaret SMILE, który wystąpi 15 lutego w Domu Kultury.

8 marca zapraszamy na koncert poezji
śpiewanej w ramach Piaseczyńskiego
Zlotu Piosenki Różnej.

Zainteresowanie mieszkańców występem było tak
ogromne, że bilety rozeszły się
w ciągu kilku godzin. Dlatego
organizator, czyli Centrum
Kultury w Piasecznie, ustalił
jeszcze jeden termin, na który
bilety również szybko zostały
wyprzedane. Tak więc kabaretowe popisy Pawła Szwajgiera,
Michała Kincela, Andrzeja Mierzejewskiego i Kamila Sochalskiego będzie można obejrzeć

Tego dnia na PZPR wystąpią
dla Państwa Piotr Dąbrówka, Mateusz Rulski-Bożek oraz zespół
Wolna Grupa Bukowina. Koncert
rozpocznie się o godz. 18.00 w sali
Domu Kultury w Piasecznie przy
ul. Kościuszki 49. Bilety w cenie
25 zł są do nabycia w kasach Centrum Kultury.
Wolna Grupa Bukowina to
polska grupa muzyczna z nurtu
poezji śpiewanej powstała na początku lat 70. XX wieku. Poza

najpierw o godz. 18.00, a następnie o godz. 20.30.
Dla tych, którym nie poszczęściło się w zakupie biletu,
mamy dobrą wiadomość. Na
gminnym fun page (www.facebook.com/GminaPiaseczno) będzie można wygrać podwójną
wejściówkę na występ kabaretu
o godz. 20.30. Pytanie konkursowe pojawi się na fun page dzień
przed występem – zachęcamy do
śledzenia naszego proﬁlu.

sporym dorobkiem fonograﬁcznym zespół ma na swym koncie
wielokrotnie nagradzane występy na licznych polskich festiwalach. Zespół ma też za sobą
wielokrotne występy zagraniczne. Do największych przebojów zespołu zaliczyć można
takie piosenki jak: „Bez słów”
(„Chodzą ulicami ludzie”), „Majster Bieda”, „Nuta z Ponidzia”,
„Sielanka o domu”.
*

Informator
dużych rodzin
Kontynuując cykl prezentujący rodzinom 3+ ﬁrmy i instytucje, które oferują rabaty w ramach piaseczyńskiego
programu Karta Dużej Rodziny, zapraszamy do zapoznania się z wizytówkami ﬁrm – tym razem z branży turystyki
i rekreacji. Liczymy, że oferowane rabaty przydadzą się
w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi.
GreenUp Fitness Club Piaseczno
ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
www.greenup-ﬁt.pl, klub@greenup-ﬁt.p, tel. 22 701 42 07
Oferta rabatowa:
•obniżka cenowa na miesięczny karnet open dla jednej
osoby (zarówno dorosłej, jak i dziecka) do kwoty 150 zł (zamiast 199 zł); karnet ważny jest 30 dni w godzinach otwarcia
klubu, 7 dni w tygodniu, obejmuje siłownię, zajęcia ﬁtness
i saunę bez ograniczeń
Akademia Tańca I AM DANCE
www.iamdance.pl, info@iamdance.pl, tel. 696 919 985
siedziby: Piaseczno, ul. Puławska 45b, Piaseczno, ul. Orzeszkowej 15, Piaseczno, ul. Nadarzyńska 54, Głosków, ul. Ogrodowa 9a, Warszawa, ul. Akermańska 3
Oferta rabatowa:
• rodziny 3+ otrzymują rabat o wysokości 50% na oferowane przez ﬁrmę usługi (zajęcia taneczne)
• rodziny 4+ otrzymują rabat o wysokości 70% na oferowane przez ﬁrmę usługi (zajęcia taneczne)
Dom Wakacji Rodzinnych „Malinowe Wzgórza” w Beskidach
ul. Malinowa 22, 43-436 Górki Wielkie w gminie Brenna
www.malinowewzgorza.pl, rezerwacja@malinowewzgorza.pl
tel. 501 551 500
Oferta rabatowa:
• 15% rabat na wynajem całego domu (11–15 osób)
• 25% rabat na wynajem czteroosobowego apartamentu
(z możliwością dostawienia łóżeczka dziecięcego)
• 20% rabat na wynajem pokoi trzy- i czteroosobowych
• 30% rabat za nocleg w namiocie
Obiekt Dom Wakacji Rodzinnych „Malinowe Wzgórza” jest
wpisany do obiektów turystycznych gminy Brenna pod numerem Fa7334.7.2012.2.
Pistacja
ul. Główna 57, 05-540 Piskórka
www.pistacja.net, klub@pistacja.net, tel. 696 468 870
Facebook/klub Pistacja
Oferta rabatowa:
•10% rabatu na udział dzieci z rodzin wielodzietnych w półkoloniach letnich i feriach zimowych organizowanych przez
klub Pistacja
Wypożyczalnia przyczep i sprzętu sportowego oraz
usługi transportowe – Jacek Andrzejak
ul. Tetmajera 4, 05-500 Piaseczno
www.kajaki-piaseczno.pl, tel. 501 114 104
Oferta rabatowa:
• rabat w wysokości 20 % przy wypożyczeniu kajaka

