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Praca urzędu

Prezydent RP
w Piasecznie

W Wielki Piątek 18 kwietnia Urząd
Miasta i Gminy Piaseczno czynny
będzie do godz. 14.00, zaś w piątek
2 maja Urząd będzie nieczynny.

Bronisław Komorowski dokonał
odsłonięcia tablicy z nazwą
ronda im. Tadeusza Mazowieckiego oraz spotkał się z mieszkańcami Piaseczna w SP nr 1
* str. 2

Za utrudnienia przepraszamy.

Kiermasz
Wielkanocny
W Niedzielę Palmową tysiące mieszkańców robiło świąteczne zakupy na piaseczyńskim rynku.

Centrum
Edukacyjno-Multimedialne
Znamy już ostateczną koncepcję budowy
nowego kompleksu edukacyjno-multimedialnego w centrum miasta.

Budynek Komunalny
40 rodzin odebrało klucze do nowych
mieszkań w nowym budynku komunalnym
przy ul. Jerozolimskiej 1 w Piasecznie.

str. 3

Wiosna na ulicach
Zadbane zieleńce i skwery w mieście to
doskonały impuls dla nas wszystkich, żeby
również wokół siebie zadbać o porządek
i estetykę miejsca, w którym żyjemy.

str. 4

Urodziny Europy
9 maja zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego świetowania dnia Europy na piaseczyńskim rynku.
str. 5

Rozbudowa szkoły
w Złotokłosie
11 kwietnia otwarto nową część w przebudowanym budynku stołówki w Zespole
Szkół Publicznych w Złotokłosie.
str. 6

Msza i koncert
dla Jana Pawła II
Wszystkich mieszkańców Piaseczna zapraszamy 11 maja na uroczystości dziękczynne po kanonizacji Jana Pawła II,
których zwięczeniem będzie koncert
zespołu Arka Noego.
str. 8

Burmistrz Zdzisław Lis życząc wesołych świąt podzielił się z mieszkańcami
symbolicznym jajeczkiem
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
Kolejna edycja piaseczyńskiego
kiermaszu potwierdziła, że bywanie na nim stało się już trendy.
Na tydzień przed świętami mieszkańcy tłumnie odwiedzają rynek, w poszukiwaniu ekologicznych produktów oraz ozdób na
świąteczne stoły, których nie brakowało na licznie rozstawionych
kramach. W tym roku na ogromną frekwencję z pewnością
wpływ też miała piękna, wiosenna pogoda. Jest już tradycją,
że w kulminacyjnym punkcie
programu życzenia mieszkańcom
złożył burmistrz, zapraszając do

dzielenia się jajkiem i skosztowania świątecznego żurku.
Podczas imprezy rozstrzygnięto ogłoszone przez Muzeum
Regionalne konkursy: na palmę,
pisankę oraz mazurki i wielkanocne baby. Dochód ze sprzedawanych w trakcie kiermaszu palm
i pisanek konkursowych przeznaczony zostanie na działalność Fundacji „Pomóż Dorosnąć”. W trakcie
imprezy prowadzone były animacje dla dzieci pod hasłem „zagadki
wielkanocne”. W Przystanku Kultura odbywały się także rodzinne
warsztaty plastyczne.
*

Wizualizacja nowej szkoły w Piasecznie
Po konsultacjach projektantów z burmistrzem i radnymi gminy Piaseczno wypracowano ostateczną
koncepcję budowy kompleksu edukacyjnego, w którego skład wejdą:
nowa szkoła podstawowa, oddział
przedszkolny, hala widowiskowosportowa oraz nowoczesna biblioteka z salami tematycznymi, połączona z częścią komercyjną, w której
znajdzie się m.in. kawiarnia. – Właśnie ogłosiliśmy przetarg, który wyłoni głównego wykonawcę. Sama
budowa prowadzona będzie w trybie
„projektuj i buduj”, co znacznie przyspieszy cały proces inwestycyjny –
mówi burmistrz Zdzisław Lis.

Foto Dedeco Biuro Architektoniczne
– Sądzę, że jeszcze przed wakacjami
uda się podpisać umowę i rozpocząć
projektowanie, a na przełomie roku
powinny ruszyć prace budowlane –
dodaje.
Nowy kompleks edukacyjny powstanie pomiędzy ulicami Jana Pawła
II, Dworcową, Nadarzyńską i torami
PKP. Projektowany budynek usytuowany będzie równolegle do ulicy
Jana Pawła II i zwrócony elewacją frontową w kierunku północnym. Parkingi i główne kierunki dojść do budynku zlokalizowano w częściach
północnych działki, przylegających do
ulicy Jana Pawła II.
*dokończenie: str. 4
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Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
SESJA 44
Sesję rozpoczęto wręczeniem
medali i dyplomów z okazji 50lecia pożycia małżeńskiego państwu Krystynie i Zbigniewowi
Słowikom, Henryce i Janowi Szostakom, Krystynie i Marianowi
Gryzom, Łucji i Stanisławowi
Jończykom oraz Eugenii i Augustynowi Piekarzom.
Z okazji zdobycia przez drużynę GOSIRKI Piaseczno Mistrzostwa Mazowsza w halowej
piłce nożnej kobiet, zawodniczki
zostały uhonorowane przez wiceburmistrza Daniela Putkiewicza i przewodniczącego Rady
pucharem i dyplomami. Zawodniczki otrzymały również zestawy strojów sportowych.
Po ustaleniu porządku obrad
odbyła się prezentacja koncepcji
odwodnienia w gminie Piaseczno.
Następnie radni przyjęli
protokół z ostatniej sesji a sprawozdanie z okresu pomiędzy
sesjami przedstawił przewodniczący Rady Piotr Obłoza. Po
wysłuchaniu wniosków i interpelacji skarbnik zapoznała radnych z sytuacją finansową
gminy.
Zmiany budżetowe
Rada uchwaliła następujące
zmiany w budżecie na 2014 rok:
• o 17,5 tys. zł wzrosły dochody
i wydatki w związku z porozumieniem z gminami KonstancinJeziorna i Tarczyn w sprawie
powierzenia Piaseczyńskiej
Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej pełnienia
funkcji organu doradczego
w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego,
•o 86,6 tys. zł zwiększone zostały dochody z wynajmu po-

19 marca 2014 r.
mieszczeń w placówkach oświatowych. Środki te zostaną przeznaczone na bieżące remonty
w placówkach,
• o 4 tys. zł wzrosły dochody
w związku z otrzymaniem darowizny z Młodzieżowej Spółdzielni
Budowlano-Mieszkaniowej Patronat -3,
• gmina otrzymała 20 tys. zł
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na doﬁnansowanie zakupu pojazdu typu quad
dla OSP Chojnów,
• 4 tys. zł przeznaczono na zakup sprzętu informatycznego
dla Komendy Powiatowej Policji
w Piasecznie,
• o 17,8 tys. zł zwiększono wydatki dotyczące programu Comenius w Zespole Szkół Publicznych
w Józefosławiu oraz w Gimnazjum w Zalesiu Górnym,
• w związku z budową Centrum
Edukacyjno-Multimedialnego
i koniecznością jego obsługi komunikacyjnej również od ul.
Żytniej 50 tys. zł przesunięto na
to zadanie,
• 16 tys. zł przeznaczono na
opracowanie projektu linii średniego napięcia ulicy Okrzei.
Wprowadzono zmiany wWieloletniej prognozie Finansowej
Gminy Piaseczno na lata 2014 - 2025.
Rada Miejska wyraziła zgodę
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy w roku
budżetowym 2015.
Zagospodarowanie
przestrzenne
Uchwalono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego części Zalesia Górnego
i Głoskowa. Zmieniony został

Czterotysięczne dziecko

plan zagospodarowania części
wsi Jesówka.
Zdecydowano o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu części miasta Piaseczno, części Zalesia Dolnego
oraz części Gołkowa.
Uchylona została uchwała
Nr 1252/XLI/2013 z dnia 18.12.2013
r. w sprawie uchwalenia mpzp
części wsi Żabieniec. Jednocześnie zmieniono uchwałę Nr
122/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania części Żabieńca.
Nieruchomości
Radni wyrazili zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym
na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 34 mkw. położonego
w Piasecznie przy ul. Puławskiej 20.
Rada zgodziła się na
użyczenie:
• na czas nieoznaczony lokalu
użytkowego przy pl. Piłsudskiego 4 w Piasecznie na rzecz
Fundacji Eco Choice,
• sołectwu Szczaki działki położonej przy ul. Mrokowskiej, zabudowanej budynkiem przeznaczonym na działalność
świetlicy,
• sołectwu Gołków działki przy
ul. Gołkowskiej, zabudowanej
budynkiem przeznaczonym na
działalność świetlicy.
Zdecydowano
o wydzierżawieniu:
• gruntu o pow. 8974 mkw. położonego w Piasecznie przy
ul. Mleczarskiej, z przeznaczeniem pod garaże i ciągi komunikacyjne,

Wiceburmistrz Daniel Putkiewicz wręczył Gosirkom komplet nowych strojów
Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA
• gruntów położonych w Piasecznie przy ul. Chabrów, na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z przeznaczeniem pod teren zieleni,
• gruntu o pow. 800 mkw., położonego w Złotokosie, z przeznaczeniem pod garaż oraz pod
uprawy rolne na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
Radni podjęli decyzję
o sprzedaży działki położonej
w Piasecznie przy ul. Malachitowej na rzecz użytkownika wieczystego oraz działki w rejonie
ul. Czajewicza i Krótkiej, z przeznaczeniem na przyłączenie do
nieruchomości przyległej.
Zdecydowano o zamianie
nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 45/3 na
działkę nr 44/2 w Piasecznie przy
ul. Dworcowej.
Rada wyraziła zgodę na
przyjęcie od Skarbu Państwa

w drodze darowizny prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie.
Pozostałe
Zdecydowano o zaciągnięciu
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
do wysokości 580 tys. zł na ﬁnansowanie planowanego deﬁcytu budżetu gminy w 2014 r.
związanego z przeprowadzeniem termomodernizacji budynków. Spłata pożyczki nastąpi
w latach 2015-2020.
Ustalono dopłaty do taryfy za
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zmieniona została uchwała
Nr 1072/XXXVII/2013 w sprawie
szczegółowych zasad i trybu
przyznawania i pozbawiania
oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.

Przyjęto Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt w 2014 r.
Nadano nazwy ulicom: Złotego Karpia i Rybakówka w Żabieńcu.
Uchwalony został Program
ochrony środowiska na lata 2014
– 2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018 – 2022.
Rada podjęła decyzję o zlikwidowaniu gminnej jednostki
budżetowej - Żłobka Miejskiego
w Piasecznie.
Rada wprowadziła zmiany
w uchwale nr 842/XXX/2013 z
dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Piaseczno
na stałe obwody głosowania.
Pełny protokół z sesji Rady
Miejskiej oraz uchwały
dostępne są na stronie internetowej www.piaseczno.eu

Prezydent RP w Piasecznie
Prezydent Bronisław Komorowski wraz z burmistrzem Zdzisławem Lisem oraz
Adamem Mazowieckim dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy z nazwą ronda
im. Tadeusza Mazowieckiego.

Wiceburmistrz Piaseczna Honorata Kalicińska złożyła gratulacje i najlepsze życzenia rodzicom malutkiej Eryki, która
przyszła na świat jako czterotysięczne dziecko w piaseczyńskim szpitalu.
Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA
W czwartek 3 kwietnia w Szpitalu św. Anny w Piasecznie
miała miejsce bardzo sympatyczna uroczystość, na której
przedstawiciele samorządu gminy i powiatu, w obecności
ordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz
dumnych rodziców, uczcili symbolicznie przyjście na świat
czterotysięcznego dziecka. Szczęśliwi rodzice małej Eryki
otrzymali dyplom, kwiaty i drobne upominki dla dziecka. Córeczka, która urodziła się 5 marca, jest bardzo grzeczna i
daje się wyspać rodzicom oraz starszemu bratu. Zdrowo rośnie, a przy jej opiece i kąpieli dzielnie pomaga brat.
W skali roku w piaseczyńskim szpitalu przychodzi na
świat około 1300 dzieci. Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Neonatologią, w szpitalu należącym do Grupy
EMC Instytut Medyczny, został uruchomiony w drugiej
połowie lutego 2011 roku, a pierwsze dzieci przyszły na
świat w nocy z 22 na 23 lutego 2011 roku.

Uroczystośćna rondzie u zbiegu
ulic Wojska Polskiego i Nadarzyńskiej rozpoczęła się punktualnie
o godz. 9.00 dnia 27 marca. Jako
pierwszy kilka słów wstępu wygłosił burmistrz Zdzisław Lis,
który podkreślił, że wizyta tej
rangi jest największym wydarzeniem w historii naszego miasta,
od czasu kiedy w czerwcu 1928
roku Piaseczno odwiedził prezydent Ignacy Mościcki. Podziękował też radnym, że jako jedni
z pierwszych samorządowców
w Polsce wyrazili swoją uchwałą
nasz wielki szacunek do osoby Tadeusza Mazowieckiego.
– Mój ojciec był człowiekiem
skromnym i zawsze każde wyróżnienie przyjmował z pokorą.
Myślę, że tak samo byłoby i dzisiaj
– powiedział Adam Mazowiecki,
dziękując władzom Piaseczna.
Prezydent w swoim przemówieniu podkreślał natomiast, że taka
forma upamiętnienia wielkiej postaci, jaką był premier Tadeusz
Mazowiecki, jest jednocześnie
czymś użytecznym i poprawiającym jakość życia. – Życzę
szystkim, aby w tym miejscu po-

czuli, że sprawdza się zasada, że
praca pozytywna usprawnia nasze życie, tak jak rondo ułatwia
ruch tu w Piasecznie.
Kolejnym punktem wizyty
Prezydenta w Piasecznie było
spotkanie z lokalną społecznością
w Szkole Podstawowej Nr 1. Po powitaniu wszystkich gości przez
burmistrza Zdzisława Lisa krótką
prezentację o historii i kierunkach rozwoju gminy poprowadził
wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. Następnie Prezydent RP
wygłosił przemówienie, po którym występ taneczny zaprezentowali zawodnicy KS „Grawitacja”. Niespodzianką było wręczenie Prezydentowi koszulki
klubowej z nr 1 i jego nazwiskiem
przez piłkarki z Klubu Sportowego GOSIRKI.
Podczas części nieoﬁcjalnej
zaproszeni goście mieli okazję
uścisnąć dłoń Pana Prezdenta
i zamienić z nim kilka słów.
Wspólnym zdjęciom nie było
końca. Również wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 doczekali się pamiątkowych zdjęć
z Prezydentem RP.
*

Odsłonięcie tablicy na rondzie im. Tadeusza Mazowieckiego
Foto Piotr Michalski
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Informacja o przetargach
12 lutego - 19 marca 2014 r.
Og ło szo n o p rze ta rg in a :
• remont ul. Przerwy-Tetmajera w Piasecznie - wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych;
• dostawę mięsa i wyrobów
z mięsa na potrzeby stołówki
szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Piasecznie;
• budowę budynku usługowo-socjalnego przy skate parku
wraz ze zmianą projektu zagospodarowania oraz wykonaniem nagłośnienia;
• przebudowę budynku OSP
Jazgarzew (etap I – stan surowy
zamknięty);
• rozbiórkę starego budynku
i ogrodzenia oraz budowę budynku usługowego z przeznaczeniem na funkcję z zakresu
kultury i oświaty, handlu, oraz
zbiornik szczelny na nieczystości
płynne w Runowie;
• rozbudowę ul. Julianowskiej
etap V na odcinku do ul. Okulickiego w Piasecznie;
• odbiór wraz z załadunkiem,
transport i unieszkodliwienie
płyt azbestowo-cementowych

oraz rur azbestowo-cementowych pochodzących z obiektów należących do osób ﬁzycznych i nieprzeznaczonych do
prowadzenia działalności gospodarczej z terenu gminy;
• remont ul. Polnej w Pilawie,
polegający na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej;
• remont ul. Leśnych Boginek
w Zalesiu Górnym, polegający
na przełożeniu i wymianie nawierzchni wraz z parkingiem,
od ul. Wisłockiego w kierunku
do ul. Wiekowej Sosny.
Z atw ie rd zo n o p rze targ in a:

• odwodnienie ulic Granicznej,
Kolejowej, Przechodniej, Wierzbowej w Żabieńcu i Jastrzębiu,
wykonawca: Firma Hydrotechniczno-Budowlana HYDRODOM,
za cenę 197 205,90 zł brutto;
• odwodnienie ulic Czarneckiego i Kmicica w Piasecznie,
wykonawca: Hydrotechniczno-Budowlana HYDRODOM, za
cenę 78 597 zł;
• przebudowę oraz nadbudowę budynku dworca PKP

w Piasecznie, wykonawca:
Przedsiębiorstwo BudowlanoHandlowe REMAR z Orońska, za
cenę 3 181 996,33 zł;
• zakup i dostawę materiału do
remontu dróg gminnych, wykonawca: Firma SOUTH STREAM
SA z Kotorydz;
• koszenie i czyszczenie przydrożnych rowów, cieków podstawowych i przepustów na terenie gminy Piaseczno, wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowe EWBUD
z Działek Suskowolskich;
• szacowanie nieruchomości
na terenie miasta i gminy Piaseczno, wykonawca: Rzeczoznawstwo Majątkowe s.c. Marek Juszczak, Sylwia Juszczak,
Maciej Juszczak Wycena, Doradztwo z Pruszkowa;
• realizację talonów wydawanych przez MGOPS na zakup artykułów spożywczych i czystościowych pierwszej potrzeby,
jako pomoc rzeczowa podopiecznych OPS z terenu
gminy Piaseczno, wykonawca:
Firma SAM Spożywczy CHAŁUPKA Lech Chałupka z Pia-

seczna;
• dostawę i montaż elementów
małej architektury na terenie
Górek Szymona w ramach
Projektu Zagospodarowania
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Górki Szymona,
wykonawca: Firma AG-Complex Sp. z o.o. z Warszawy, za
cenę 199 419,90 zł;
•dostawę warzyw, owoców,
przetworów i jaj do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piasecznie, wykonawca: Firma BUKAT Hurtownia Owoców i Warzyw
Grzegorz Bukato z ZielonkiParceli, za cenę 63 652,35 zł;
• dostawę książek do księgozbioru Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Piaseczno
i ośmiu filii bibliotecznych
zlokalizowanych na terenie
gminy, wykonawca: Ogólnopolski System Dystrybucji
Wydawnictw AZYMUT Sp. z o.o.
z Warszawy;
• wykonanie opracowań i prac
geodezyjnych dla potrzeb
gminy Piaseczno, wykonawca:
JSP-Geodeta z Warszawy.
*

Nowy budynek mieszkalny
40 rodzin odebrało klucze do nowych mieszkań w budynku komunalnym przy
ul. Jerozolimskiej 1 w Piasecznie.
Nowi lokatorzy to: 25 rodzin dotychczas zajmujących inne lokale w mieszkaniowym zasobie
gminy, 2 rodziny z lokali wyłączonych z użytkowania przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 6 rodzin
z tzw. szczególnego trybu
najmu, 6 rodzin zakwaliﬁkowanych z listy osób oczekujących,
które dotychczas nie zajmowały
gminnych lokali oraz jedna rodzina posiadająca wyrok sądu
nakazujący przyznanie lokalu
zastępczego.
To już drugi budynek, który
powstał w ramach realizacji polityki mieszkaniowej gminy ujętej w programie na lata 2011–
2016. Nowe mieszkania to
w większości jednopokojowe lokale z wydzielonym aneksem
kuchennym oraz osobnymi łazienkami. Budynek został wyposażony w przyłącze gazowe
służące jedynie zasilaniu kotłowni. W lokalach aneksy kuchenne wyposażone są w kuchenki elektryczne. Do każdego
lokalu przydzielona została piwnica o powierzchni od 4 do
9 mkw., a wokół budynku powstało dwadzieścia miejsc parkingowych. Nowe mieszkania
mają zróżnicowaną powierzchnię – od 24 do 43 mkw., a czynsz
za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej wynosi
8,68 zł. Zgodnie z polityką mieszkaniową gminy czynsz w nowych lokalach jest równy 3%
wartości odtworzeniowej obowiązującej na terenie województwa mazowieckiego. W porównaniu z czynszami w innych
lokalach mieszkalnych jest on
wyższy. – Dlatego do lokali tych
przenoszone są rodziny, które
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Zaawansowanie zadań
inwestycyjnych
BUDOWNICTWO KUBATUROWE
• Budynki mieszkalne w Bąkówce przy ul. Lipowej – w trakcie realizacji. Budynek nr 2 – prace wykończeniowe. Budynek nr 1 – wykonano ściany konstrukcyjne i stropy, wykonywana jest więźba dachowa.
• Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym – wykonano ściany
i stropy piwnic oraz rozpoczęto wznoszenie ścian sali gimnastycznej oraz części dobudowywanej. Rozpoczęto prace
demontażowo-rozbiórkowe na części modernizowanej,
izolowane są fundamenty.
• Zespół Szkół w Józefosławiu – wykonano ławy fundamentowe, trwają roboty murarskie.
• Centrum Edukacyjno-Multimedialne – przygotowano
koncepcję. Trwa przygotowywanie materiałów przetargowych na opracowanie projektu.
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalesiu Dolnym – opracowano
koncepcję na rozbudowę szkoły. Przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie projektu.
W trakcie opracowywania jest projekt remontu dachu.
•Dworzec PKP – 28 marca 2014 r. podpisano umowę na przebudowę i nadbudowę budynku dworca, za cenę 3 181 996,33 zł
• Budynek socjalno-usługowy przy skate parku – trwa
procedura przetargowa.
INWESTYCJE DROGOWE
• Ulica Pastelowa w Józefosławiu – zakończono prace, uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
• Ulica XXI Wieku w Józefosławiu – budowa zakończona
• Ulica Julianowska – budowa chodników i ścieżek rowerowych – podzielono dokumentację na etapy, wprowadzono
wykonawcę etapu V, otrzymano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla etapu III. Wkrótce zostanie złożony
wniosek o wydanie decyzji zrid dla etapów I, II i IV.
• Aleja Wilanowska w Zalesiu Dolnym – wojewoda uchylił decyzję zrid, złożony został wniosek o wydanie nowej decyzji.
• Ulica Bociania w Piasecznie – odcinek od ul. Albatrosów
do ul. Powstańców Warszawy – uzyskano pozwolenie na
użytkowanie.
• Ulica Mleczarska w Piasecznie – od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską – przygotowywane są materiały do
przetargu na wyłonienie wykonawcy.
• Mosty nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego
i ul. Kniaziewicza wraz z przebudową fragmentów ulic –
ogłoszony został przetarg na wykonawcę.
• Opracowano koncepcję przebudowy ulicy Wilanowskiej
w Józefosławiu od ulicy Działkowej do Rowu Jeziorki.
• Analizowane są oferty na opracowanie projektu ciągu
pieszo-rowerowego na przedłużeniu ulicy Kombatantów
do ulicy Działkowej.
REMONTY DRÓG
• Trwa dostawa tłucznia do dyspozycji sołtysów.
• Trwa proﬁlowanie i wałowanie dróg nieutwardzonych.
• Zlecono przegląd okresowy obiektów mostowych i dróg.
• Zlecono remonty – ul. Energetyczna, parking przy przedszkolu przy ul. Sierakowskiego w Piasecznie, ul. Sumakowa
w Wólce Prackiej.
• Rozstrzygnięto przetargi: ul. Tetmajera w Piasecznie,
ul. Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym, ul. Polna w Pilawie.
• Ogłoszono przetargi: ul. Rudzika w Kuleszówce,
ul. Szklarniowa w Mieszkowie.
• Opracowano projekty: ul. Poranku w Zalesiu Górnym, al.
Brzóz w Piasecznie, ul. Graniczna w Jastrzębiu, ulice Pracka
i Wronia w Henrykowie, ul. Staszica w Złotokłosie.
• Projektowane są: ul. Herberta w Piasecznie, ul. Sułkowskiego w Piasecznie, ul. Piękna w Zalesiu Górnym.

Już wszystkie rodziny odebrały klucze do nowych mieszkań wybudowanych przez gminę
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
szanują powierzone im mienie,
nie zalegają z płatnościami oraz
posiadają dochód umożliwiający
utrzymanie – tłumaczy Łukasz
Kamiński, Przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Na przełomie lipca i sierpnia
do użytku oddany zostanie jeden z dwóch dwunastolokalowych budynków obecnie budowanych w Bąkówce. Zasiedlenie
drugiego bliźniaczego budynku
w Bąkówce planowane jest
w przyszłym roku. – Mam nadzieję, że te działania w dość
krótkim czasie pozwolą nam
uporządkować sprawy mieszkaniowe w naszej gminie – mówi

burmistrz Piaseczna Zdzisław
Lis. – Dzięki nowym lokalom
możliwe jest doraźne spełnienie
większości wymagań nałożonych na gminę przez różne instytucje zewnętrzne – dodaje.
– W 2012 roku do użytku został oddany budynek komunalny
z czterdziestoma dziewięcioma
lokalami. Teraz oddajemy kolejne czterdzieści mieszkań. To
bardzo ważny krok przy rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych naszej gminy – wylicza
Honorata Kalicińska, II zastępca
burmistrza Piaseczna, odpowiedzialna za politykę mieszkaniową gminy Piaseczno.

– W związku z decyzjami z PINB
musimy obecnie zwolnić cztery
lokale wyłączone z użytkowania, a kolejne pięćdziesiąt rodzin
powinniśmy przenieść do innych lokali ze względu na zły
stan obecnie zajmowanych
mieszkań. Będziemy dokonywać zmian i roszad w naszym
zasobie w celu odzyskania lokali
socjalnych, które następnie
będą przydzielone osobom najbardziej potrzebującym – dodaje pani wiceburmistrz.
Koszt budowy bloku komunalnego przy ul. Jerozolimskiej
1 wyniósł blisko 3,4 mln zł.
*

ROBOTY ODWODNIENIOWE
• Trwają prace: ulice Czarnieckiego i Kmicica w Piasecznie,
ul. Trzcinowa w Woli Gołkowskiej, ul. Piaseczyńska w Zalesiu
Górnym.
• Trwa koszenie i czyszczenie rowów przydrożnych.
• Został rozstrzygnięty przetarg: ul. Graniczna, ul. Kolejowa,
ulice Przechodnia i Wierzbowa w Żabieńcu/Jastrzębiu,
ul. Łąkowa w Żabieńcu, ul. Borkowa w Głoskowie, ul. Rudzika
w Kuleszówce, odwodnienie wsi Bobrowiec, ul. Wschodnia
w Henrykowie Uroczu.
• Ogłoszono przetargi: węzeł ul. Redutowa, al. Lipowa,
ul. Stołeczna, ul. Kopernika w Piasecznie, ul. Zielna w Kamionce, ul. Słoneczna w Szczakach, ul. Sarmacka w Głoskowie.
OŚWIETLENIE ULIC
• Rozstrzygnięto przetarg na dostawę energii do obiektów
komunalnych.
•Ogłoszono przetargi na wykonanie projektu oświetlenia:
ul. Polnej Brzozy, ul. Przy Akacjach, ulic Pieszej i Sielankowej
w Woli Gołkowskiej oraz ulic Lirycznej i Dzikiej Mięty w Robercinie.
*
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Centrum Edukacyjno-Multimedialne
Dokończenie ze str. 1
Nowy kompleks edukacyjny powstanie pomiędzy ulicami Jana
Pawła II, Dworcową, Nadarzyńską i torami PKP. Projektowany
budynek usytuowany będzie
równolegle do ulicy Jana Pawła
II i zwrócony elewacją frontową
w kierunku północnym. Parkingi i główne kierunki dojść do
budynku zlokalizowano w częściach północnych działki, przylegających do ulicy Jana Pawła
II. Od strony południowej zaprojektowano drogę pożarową oraz
plac do zawracania. Od strony
południowej budynku przewidziano strefę rekreacyjno-sportową dla uczniów. Dziś obszar
ten nie należy do reprezentacyjnych części miasta, za to po
zrealizowaniu tej inwestycji
oraz modernizacji pobliskiego
targowiska zyska nowe, przyjazne oblicze.
Trzy funkcje obiektu
Nowy kompleks będzie podzielony na trzy części funkcjonalne. Pierwsza część to nowoczesna szkoła podstawowa
wraz z oddziałem przedszkolnym i salą gimnastyczną, zlokalizowana w centralnym
i wschodnim skrzydle budynku. Kolejną część stanowić
będzie hala sportowo-widowiskowa służącą do organizacji
imprez zewnętrznych, wraz
z zapleczem oraz antresolą
przeznaczoną pod widownię.
Trzecia część to nowoczesne centrum multimedialne
z przestrzenią komercyjną,
zlokalizowane w zachodnim
skrzydle budynku.

Szkoła podstawowa
i oddział przedszkolny
Część szkolna budynku rozlokowana została na trzech kondygnacjach. Na parterze ulokowano oddział przedszkolny ze
świetlicą i szatnią dla małych
dzieci. Przedszkole wyposażone
będzie w cztery sale dydaktyczne, każda dla maksymalnie
25 dzieci. Do sal bezpośrednio
będą przylegać łazienki. Pomieszczenia przedszkolne zaprojektowano w taki sposób, aby bezpośrednio z sal dydaktycznych
można było bezpiecznie przejść
na zewnętrzny plac zabaw.
W części szkolnej na parterze
znajdą się szatnie, część kuchenna ze stołówką, pomieszczenia administracyjne, sekretariat,
gabinety dyrektora i wicedyrektora oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe.
Na pierwszym piętrze zaprojektowano czternaście sal lekcyjnych przeznaczonych dla
uczniów klas I–III, pokój nauczycielski, gabinety specjalistów
szkolnych (stomatologa, reedukatora oraz psychologa i pedagoga). Na tym poziomie ulokowano również bibliotekę szkolną
wraz z czytelnią, szkolną salę ﬁlmową oraz wielofunkcyjne pomieszczenie świetlicy.
Na drugim piętrze znajdzie
się kolejne czternaście sal dydaktycznych przeznaczonych dla
uczniów klas IV–VI oraz dwa laboratoria językowe i pracownie
informatyczne. Komunikację
między kondygnacjami zapewnią
przestronna klatka schodowa
oraz winda. Na wszystkich pię-

Koncepcja nowego kompleksu edukacyjnego z lotu ptaka
Foto Dedeco Biuro Architektoniczne
trach znajdą się, osobne dla chłopców i dziewcząt, łazienki oraz specjalnie wydzielone łazienki dla
osób niepełnosprawnych.
Hala sportowo-widowiskowa
W zachodniej części budynku zaprojektowano wielofunkcyjną halę widowiskowo-sportową. Znajdą się tam boiska do siatkówki, koszykówki
i piłki ręcznej. Obok boisk usytuowane będą trybuny, które
łącznie będą mogły pomieścić
300 osób. Pole główne hali zostanie wyposażone w system
podziału na trzy sektory umożliwiające prowadzenie zajęć wy-

chowania ﬁzycznego jednocześnie trzem grupom uczniów.
Wokół głównego pomieszczenia
hali rozlokowano trzy szatnie
z natryskami, szatnie dla sędziów, gabinet lekarski oraz pokój dla nauczycieli WF-u.
Centrum multimedialne
Na poziomie parteru przewidziano tzw. powierzchnię komercyjną z przeznaczeniem pod
drobne punkty handlowo-usługowe oraz kawiarnię. Obok kawiarni ulokowano przestronną
salę konferencyjną oraz salę wystawowo-widowiskową przeznaczoną na różnego rodzaju
wernisaże i wystawy czasowe.

Na piętrach centrum multimedialnego przewidziano m.in.:
sale tematyczne (multi kid, multi
sztuka, multi muzyka, sala nauk
ścisłych), bibliotekę z wypożyczalnią, czytelnię, pomieszczenia
obsługi i naprawy książek, oddzielne damskie i męskie łazienki oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe pracowników centrum.
W całym budynku zaplanowano cztery klatki schodowe
i trzy windy osobowe zapewniające osobom niepełnosprawnym wygodny dostęp do
wszystkich pomieszczeń budynku. Na części budynku zaplanowano tzw. zielony dach.

Elewacja i zagospodarowanie terenu
Elementem wzbogacającym prostą i czystą bryłę budynku będzie elewacja w formie okładziny drewnianej
wykonanej z listew romboidalnych zamontowanej na
dwóch pierwszych kondygnacjach oraz kompozytowych
płyt włókno-cementowych
zamontowanych na najwyższej kondygnacji. Na najwyższej kondygnacji przewiduje
się również zamontowanie
paneli z ogniwami fotowoltaicznymi, które pozwolą pozyskać dodatkowa energię na
potrzeby funkcjonowania budynku.
Na zewnątrz od strony ul.
Jana Pawła II zaprojektowano
parkingi dla samochodów osobowych oraz miejsca postojowe
dla rowerów.
W strefie rekreacyjno-sportowej powstanie wielofunkcyjny zespół boisk sportowych z widownią jednorzędową i piłkochwytami,
czterotorowa bieżnia lekkoatletyczna oraz skocznia do
skoku w dal. Znajdzie się również miejsce na nowoczesny
plac zabaw.
Finansowanie
Prace budowlane przeprowadzone będą w latach 2015–
2016. Całkowity kosz rozbudowy szkoły będzie znany
dopiero po opracowaniu szczegółowej dokumentacji technicznej budynku i zagospodarowania terenu. Szacuje się, że nie
powinien jednak przekroczyć
kwoty 30 mln zł.
*

Miasto budzi się na wiosnę
Zadbane zieleńce i skwery w mieście to doskonały impuls dla nas wszystkich, żeby również wokół siebie zadbać o porządek
i estetykę miejsca, w którym żyjemy.
Ładnie zagospodarowany i zadbany wjazd do centrum Piaseczna stał się wizytówką, i nie
ma się już czego wstydzić.
- Chcemy, aby przyjezdni od
pierwszej chwili mieli dobre
skojarzenia z naszym miastem,
zaś mieszkańcy, wracając
z Warszawy, cieszyli oko ładną
okolicą – mówił przed dwoma
laty burmistrz Zdzisław Lis, gdy
gmina opracowywała projekt
aranżacji zieleni i małej architektury na wjeździe do centrum Piaseczna. Obecnie teren
ten, w połączeniu z nowoczesnym skate parkiem i niedaleko
położonym atrakcyjnym placem zabaw, przyciąga wielu
mieszkańców pragnących miło
i aktywnie spędzić swój wolny
czas. – Mając na uwadze potrzeby mieszkańców, ale też
kierowców,
zdecydowałem
o stworzeniu parkingu w miejscu wyburzonej starej kotłowni przy ul. Kusocińskiego,
w pobliżu chętnie odwiedzanych terenów rekreacyjnych –
podkreśla burmistrz.

Kolorowy świat
Pieczę nad całą przestrzenią publiczną i zieleńcami
trzyma Wydział Utrzymania
Terenów Publicznych. – To
ważne, aby przestrzeń publiczna swoją jakością zachęcała ludzi do funkcjonowania
w mieście. Dzięki temu miasto może się rozwijać, a my
możemy mówić o rzeczywistej rewitalizacji Piaseczna –
uważa wiceburmistrz Daniel
Putkiewicz. Dlatego gmina
z taką dbałością podchodzi do
planowych nasadzeń kwiatów,
krzewów i drzew wzdłuż dróg,
na skwerach i w klombach.
Nasadzenia są tak pomyślane,
aby przez cały sezon wegetacyjny różnie kwitnące rośliny
cieszyły oko przechodniów.
Właśnie przekwitły krokusy,
których całe kobierce można
było podziwiać przy wjeździe
do Piaseczna. Teraz kwitną tulipany przy skate parku, na
klombach przy ulicach Nadarzyńskiej i Fabrycznej, na rondach, m.in. na rondzie im. Ta-

deusza Mazowieckiego oraz
rondzie „Solidarności”, a także
przy nowej siedzibie Urzędu
Skarbowego przy ul. Energetycznej. W następnej kolejności na mieście pojawią się byliny takie jak liliowce czy
bodziszki.
Kwiaty na rynku
Pojawił się nowy pomysł
na zaaranżowanie zieleni na
miejskim rynku. Zamiast kosodrzewiny, która obecnie
ulokowana jest wzdłuż ul. Kościuszki, pojawią się kompozycje kwiatowe. – Obawiam
się, czy kosodrzewina przetrzyma w upalne dni w zbyt
małych donicach na rynku,
dlatego zaproponowałam, aby
zamiast tego krzewu obsadzić
donice nowoczesnymi zestawieniami kwiatowymi – informuje Patrycja Zych, odpowiedzialna w gminie za zieleń.
– Ciekawe kompozycje kwietne
z pewnością dodadzą rynkowi
uroku – dodaje.
*

W marcu przy wjeździe do miasta kwitły krokusy, teraz nadszedł czas na tulipany
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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10 lat w Unii Europejskiej

Urodzi
nyEuropy

1 maja obchodzimy rocznicę największego w historii rozszerzenia Unii Europejskiej. W 2004 roku do UE dołączyło dziesięć państw, w tym Polska.

9 maja zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania Dnia Europy na piaseczyńskim rynku.

Nasza droga do Wspólnot Europejskich rozpoczęła się we wrześniu 1988 r. Nawiązaliśmy wówczas stosunki dyplomatyczne
z Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Dwa lata później złożyliśmy oﬁcjalny wniosek o stowarzyszenie ze Wspólnotami
Europejskimi. Lata 90. to lata negocjacji z Unią Europejską, których efektem było podpisanie
Traktatu Akcesyjnego w 2003 r.
O przystąpieniu do UE zadecydowaliśmy w ogólnokrajowym referendum. 77% głosujących obywateli wyraziło wówczas zgodę
na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do UE. Frekwencja
w gminie Piaseczno wyniosła
67,09% i była najwyższa w powiecie piaseczyńskim, pozytywnej odpowiedzi na referendalne
pytanie udzieliło 83% mieszkańców.
Jednym z najważniejszych
wydarzeń mających miejsce podczas naszego 10-letniego członko-

stwa w UE było półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Od 1 lipca 2011 r. przez
6 kolejnych miesięcy nasz kraj był
gospodarzem większości unijnych spotkań i wydarzeń. Polska
odgrywała wówczas kluczową
rolę na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej.
Dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej zyskaliśmy korzyści
w wymiarze politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Zwiększyła się nasza stabilność wewnętrzna i regionalna,
wzrósł poziom bezpieczeństwa.
Wzmocniła się pozycja Polski na
arenie międzynarodowej. Nasi
przedstawicieli zyskali możliwość
wyznaczania kierunków unijnej
polityki, wpływania na decyzje
polityczne i prawne. Dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej nastąpił wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki na rynkach światowych.
Zwiększyły się rozmiary wy-

miany handlowej poprzez zniesienie ceł i barier. Wyeliminowane
zostały kontrole, formalności administracyjno-celne, ograniczenia techniczne. Zmniejszyły się
koszty transportu, usług bankowych i ubezpieczeniowych. Polskie przedsiębiorstwa zostały
włączone do europejskiego
rynku zbytu. Zwiększyły się bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i przepływy kapitałowe. Zaczęto realizować programy
restrukturyzacyjne i modernizacyjne obszarów wiejskich, a rolnicy zostali objęci dopłatami bezpośrednimi do produkcji rolnej.
Wsparcie skierowano dla działań
zmniejszających poziom bezrobocia na wsi, unijne dopłaty przeznaczono przede wszystkim na
dopłaty do projektów inwestycyjnych na terenach słabiej rozwiniętych. Polska otrzymała wsparcie finansowe w ramach
funduszy strukturalnych i funduszu spójności, które wykorzy-

stano m.in. na rozbudowę krajowej infrastruktury transportowej
i energetycznej, ochronę środowiska, rozwój miast, tworzenie
nowych miejsc pracy, rozwój kapitału ludzkiego. Nastąpiła aktywizacja procesów wymiany naukowej młodzieży i studentów,
polscy pracownicy naukowi zyskali możliwość udziału w programach badawczo-rozwojowych i unijnych projektach
naukowych. Dzięki środkom unijnym zaczęto ﬁnansować badania
naukowe, ośrodki badawcze zyskały dostęp do najnowszej infrastruktury badawczej i nowoczesnych technologii. Wzrosła
mobilność pracowników naukowych. Dzięki wstąpieniu do Unii
Europejskiej zyskaliśmy większą
ochronę konsumentów w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa
i interesów ekonomicznych. Ponadto mamy możliwość bezwizowego poruszania się po streﬁe
Schengen.
*

Artykuł w ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct – Piaseczno. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji
publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct”
w latach 2013–2017.

Od godz. 11 na Pl. Piłsudskiego obecny będzie Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct. W namiocie Punktu organizowane będą mini konkursy dla dzieci. Syriusz – maskotka
Europe Direct rozdawać będzie tulipany, balony i cukierki.
W południe otwarta zostanie wystawa prac piaseczyńskich przedszkolaków "Unia Europejska w oczach dziecka".
Następnie, o 13.30 wystartuje gra miejska dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalistów pod hasłem „Piaseczno
w Europie, Europa w Piasecznie”. O tej porze rozpoczną
się również zabawy i animacje.
W trakcie pikniku Klub Młodego Europejczyka z Gimnazjum nr 1 wystawi przedstawienie pt. „Jak powstała Unia
Europejska”. Około godz. 16 głos zabierze honorowy gość
piaseczyńskich obchodów prof. Danuta Hubner. Zaraz potem burmistrz Zdzisław Lis zaprosi wszystkich zebranych
na urodzinowy tort oraz wspólny taniec „Grek Zorba”.
Atrakcje dla mieszkańców, w tym: stoiska fundacji Eco
Choice, szkoły językowej Lingua Nova i Stowarzyszenia
Kobiet Piaseczyńskich będą gościć na rynku do godz. 19.
Panie ze Stowarzyszenia poprowadzą konkurs wypieków
na „Eurociacho” – zapraszamy mieszkańców do przyjścia
z własnoręcznie wykonanymi słodkościami.
Na scenie zaprezentują się podopieczni Ogniska Muzycznego działającego w Centrum Kultury oraz Piaseczyńska Orkiestra Dęta, a spektakl „Czerwone Kapturki”
wystawi Zgraja z Zielonej.
O godz. 19 rozpoczną się koncerty z inicatywy Młodzieżowej Rady Gminy. Wystąpią Foxal, DJ Martin Rosa
i gwiazda wieczoru: Raz Luta.
Piaseczyńskie obchody organizowane z inicjatywy
Klubu Europejczyka przy Gimnazjum nr 4 w Piasecznie
objął patronatem burmistrz Zdzisław Lis.
*

Wyłączenia prądu

Mobilne punkty – harmonogram odbioru
Uprzejmie przypominamy, że od 1 marca br. działają mobilne punkty zbiórki odpadów segregowanych w miejscowościach: Zalesie Górne, Złotokłos i Zalesie Dolne.
Harmonogram działania mobilnych punktów:
Zalesie Dolne, Zalesie Górne –
2 i 4 sobota miesiąca, tj.: 8, 22,
marca; 12, 26, kwietnia; 10, 24
maja; 14, 28 czerwca; 12, 26 lipca;
9, 23 sierpnia; 13, 27 września; 11,
25 października; 8, 22 listopada;
Złotokłos – 3 sobota miesiąca, tj.:
15 marca; brak odbioru – kwietnia; 17 maja; 21 czerwca; 19 lipca;
16 sierpnia; 20 września; 18 października; 15 listopada.
W dniu 19 kwietnia 2014 r.
(Wielka Sobota) mobilny punkt
będzie nieczynny.
W Zalesiu Dolnym punkt
znajduje się u zbiegu ul. Bukowej
i al. Brzóz – na placu przy Szkole

Podstawowej Nr 2.
W Zalesiu Górnym punkt
znajduje się u zbiegu ulic Wiekowej Sosny, Koralowych Dębów
i Młodych Wilcząt – Domanka.
W Złotokłosie punkt znajduje się u zbiegu ulic Dworcowej
i 3 Maja – na placu targowym.
Punkty są czynne w godz.
9.00–17.00. Z punktów mogą
korzystać mieszkańcy gminy
Piaseczno.
W mobilnych lokalizacjach
można bezpłatnie oddać odpady
z gospodarstw domowych:
• odpady ulegające biodegradacji (liście, trawę, rozdrobnione gałęzie),
• złom stalowy i metali kolorowych,
• puszki po napojach i żywności

• butelki po napojach (PET) oraz
butelki po chemii gospodarczej,
kosmetykach itp.,
• opakowania szklane: butelki,
słoiki itp.,
• makulaturę: gazety, czasopisma, książki, papier biurowy itp.,
• karton i tekturę,
• zużyte baterie i akumulatory
małogabarytowe
•zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych, w tym zużyte świetlówki
i żarówki energooszczędne.
Na potrzeby mieszkańców
gminy Piaseczno działa również
stały Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK),
zlokalizowany przy ul. Technicznej

6 w Piasecznie, który jest czynny
od poniedziałku do piątku w godz.
9.00–18.00, a w sobotę w godz.
9.00–17.00. Punkt przyjmuje: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe,
świetlówki i żarówki energooszczędne, zużyty olej silnikowy, ﬁltry
olejowe, stare farby i rozpuszczalniki, baterie i akumulatory, środki
i odczynniki chemiczne, przeterminowane leki, odpady zielone,
gruz, opakowania styropianowe,
folię i inne materiały budowlane
z drobnych remontów, szyby
okienne, zużyte opony, popiół z palenisk domowych, a także tzw. odpady wielkogabarytowe, np. meble, duże zabawki czy rowery.

Czy Twój rower jest bezpieczny?
Zaczyna się sezon rowerowy – niestety także dla złodziei.
Aby zniechęcić ich do kradzieży,
a w razie jej dokonania zwiększyć szanse na odzyskanie utraconej własności, Straż Miejska
w Piasecznie proponuje Państwu bezpłatne oznakowanie
roweru.
Wystarczy przyjść do siedziby Straży Miejskiej przy ul.
Kościuszki 5 z dowodem tożsamości i dowodem zakupu roweru (jeśli właściciel go posiada). Na miejscu właściciel
podpisuje oświadczenie, w którym deklaruje, że rower należy
do niego. Dzieci i młodzież zapraszamy z rodzicami lub pełnoletnimi opiekunami.

Rower znakowany jest na
dole ramy lub w miejscu wskazanym przez osobę zainteresowaną. Dodatkowo na ramie
umieszczana jest naklejka informująca o dokonaniu oznakowania oraz wykonywane jest zdjęcie
roweru. Właściciel otrzymuje zaświadczenie potwierdzające dokonanie oznakowania oraz kartę
identyﬁkacyjną, z której informacje zostają wprowadzone do bazy
danych. Cała procedura zajmuje
kilka do kilkunastu minut.
Aby umówić się na znakowanie roweru lub uzyskać bliższe informacje, prosimy dzwonić pod
numer 22 750 21 60.

W związku z usuwaniem awarii oraz usterek trwają prace
konserwatorskie na terenie gminy Piaseczno prowadzone
przez Rejon Energetyczny Jeziorna. Każdego tygodnia
harmonogram planowych wyłączeń z podaniem konkretnych miejscowości oraz ulic udostępniany jest na stronie
www.warszawa.pgedystrybucja.pl
Zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje
o awariach i pracach planowych – tel. 991

Dowózuczni
ów
ni
epełnosprawnych
doszkół
W związku z organizacją przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Piasecznie zwraca się do rodziców lub prawnych opiekunów
dzieci niepełnosprawnych, które będą korzystać ze zbiorowego transportu uczniów do szkół i placówek w roku szkolnym 2014/2015, o złożenie do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie przy ul. Kusocińskiego 4, do
dnia 30 maja 2014 r., wniosku o dowóz dziecka.
Dodatkowe informacje dotyczące dowozu, wykaz niezbędnych dokumentów, a także wniosek o dowóz dziecka
znajdą Państwo na stronie www.zeas.piaseczno.eu lub
w siedzibie Zespołu.

Mobilny punkt w Złotokłosie
Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2014 r.
(Wielka Sobota) mobilny punkt zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany przy placu targowym w Złotokłosie
będzie nieczynny.
Następny termin przypada 17 maja br. Tego dnia punkt będzie
czynny w godzinach 9.00–17.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Og ło sze n ie o w y n a jm ie lo k a lu
Józefosław

Straż Miejska znakuje rowery bez pobierania opłat
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Gmina Piaseczno poszukuje lokalu o pow. od 300 do 400
m kw. na terenie Józefosławia z przeznaczeniem na ﬁlię
Centrum Kultury i bibliotekę.
Pomieszczenia w budynku powinny nadawać się do adaptacji
na sale warsztatowe oraz sale prób dla grup teatralnych
i muzycznych. Niezbędne jest odpowiednie zaplecze sanitarne oraz parking na ok. 15 samochodów
Kontakt: Centrum Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49,
tel. 22 756 76 00, biuro@kulturani.pl , www.kulturalni.pl
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aktualności

Jubileuszowe wydanie

200. numer
„Gazety Piaseczyńskiej”
To już dwusetny jubileuszowy numer najdłużej ukazującej
się w Piasecznie gazety. Oto jak na przestrzeni lat zmieniała
się „Gazeta Piaseczyńska”:
Pierwszy, jeszcze czarno-biały
numer „Gazety Piaseczyńskiej”
ukazał się w czerwcu 1995 r. Od
początku był to samorządowy,
bezpłatny biuletyn informujący
o najważniejszych wydarzeniach w gminie.
Już w następnym roku wiadomo było, że gazeta potrzebuje
więcej koloru. Zdecydowano
wtedy o tym, że napis „Gazeta Piaseczyńska” będzie czerwony. Następne przełomowe zmiany przyniósł rok 1998, w którym to gazeta
zyskała wygląd magazynu. Na
kredowej okładce pojawił się pełnokolorowy druk, a wewnątrz kilkadziesiąt stron na papierze offsetowym. Wtedy nakład biuletynu
wynosił 5 tys. egzemplarzy.
Tak było aż do roku 2003,
w którym nadaliśmy „Gazecie Piaseczyńskiej” bardziej gazetowego
wyglądu. Zmieniliśmy format na
A3, wprowadziliśmy na okładce
i rozkładówce druk kolorowy.
Zmieniliśmy papier na gazetowy
i znacznie obniżyliśmy koszty
druku, przy jednoczesnym zwiększeniu nakładu do 10 tys. a po kilku
latach do 15 tys. egzemplarzy.
Odświeżenie wyglądu „Gazety” nastąpiło w 2011 r., kiedy dostosowaliśmy jej łamy do nowoczesnych trendów redakcyjnych.

W sobotę 10 maja odbędzie się GeoPiknik organizowany przez studentów Wydziału Geodezji i Kartograﬁi Politechniki
Warszawskiej.
Wydarzenie będzie miało miejsce w Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej w Józefosławiu przy ul. Ogrodowej 2. Organizowanie GeoPikniku stało
się ważnym wydarzeniem dla
studentów naszego wydziału
i jak co roku będziemy starali się
jak najlepiej umilić Państwu
czas. Przygotowaliśmy wiele

atrakcji: pokaz sprzętu geodezyjnego, GeoOlimpiadę, mecz
piłki nożnej między wykładowcami a studentami PW, grę terenową i eurobungee oraz konkursy tematyczne. Dla wszystkich gości mamy do dyspozycji
ogólnodostępny grill i zimne
piwo, a wieczorem odbędzie
się zabawa taneczna pod
gwiazdami.

Organizatorzy serdecznie
zapraszają studentów, mieszkańców gminy Piaseczno oraz
wszystkich zainteresowanych.
Zabierzcie swoje rodziny. Nie
może Was tam zabraknąć!
*

Delegacja z Chin
Przedstawiciele partnerskiej chińskiej gminy Huanggang
złożyli krótką wizytę w Piasecznie.

Tak zmieniała się „Gazeta Piaseczyńska” od 1995 r.
Redakcją Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy Piaseczno, jak i składem graﬁcznym zajmuje się Biuro Promocji
i Informacji Gminy.
W związku ze stałym wzrostem liczby mieszkańców,

w 2014 roku podnieśliśmy nakład
gazety do 20 tys. egzemplarzy,
który kolportowany jest oprócz
stałych punktów stacjonarnych
m.in. na głównych skrzyżowaniach w mieście i dworcu PKP.
*

Rozbudowa szkoły w Złotokłosie
11 kwietnia otwarto nową część w przebudowanym budynku
stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Złotokłosie.
Uroczystość otworzyła dyrektor
placówki Katarzyna Sobolewska,
następnie kilka ciepłych słów skierował do nauczycieli i uczniów burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis,
który życzył fantastycznych wrażeń maluchom korzystającym
z nowych sal zerówkowych. Do
życzeń dołączyła się dyrektor ZEAS
Edyta Woźniak, oraz przedstawiciel Starostwa pan Dariusz Malarczyk. W części artystycznej jako
pierwsi z programem o wiośnie
wystąpili najmłodsi uczniowie.
Tuż po nich swoje umiejętności zaprezentowali judocy z UKS
„PUMA”, a pięcioklasiści, przerabiając piosenkę Donatana i Cleo „My
Słowianie”, opowiadali , jak się zdobywa piątki. Na zakończenie tej
części krótki koncert dali uczniowie ostatnich klas podstawówki.
Następnie dokonano uroczystego otwarcia nowej części szkoły.
Wstęgę przecięli burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis, dyrektor
szkoły Katarzyna Sobolewska, naczelnik Wydziału Inwestycji Anna
Juszczyk oraz reprezentant
uczniów.

Festyn Politechniki

Podczas swojego pobytu w Europie przedstawiciele administracji z chińskiego miasta Huanggang odwiedzili Urząd
Miasta w Piasecznie. W trakcie
krótkiego spotkania burmistrz
Zdzisław Lis oraz I zastępca burmistrza Daniel Putkiewicz
przedstawili gościom charakterystykę naszej gminy oraz zasady funkcjonowania samorządu. – Jesteśmy pod wielkim
wrażeniem tego, co zobaczyliśmy w Polsce, a Piaseczno wygląda na doskonałe miejsce do
życia, oferując swoim mieszkańcom łatwy dostęp do wielu
usług oraz liczne propozycje na
spędzanie wolnego czasu – podkreślał wiceburmistrz Huanggang Gao Yingtao. – Współpraca
i przyjaźń z waszym miastem
jest dla nas wielkim zaszczytem
i chcemy ją dalej pielęgnować –
wyznał szef chińskiej delegacji.
Piaseczno współpracuje
z Huanggang od 2010 roku.
W tym czasie doszło do kilku
wymian kulturalnych, Pia-

Z chińskim Huanggang Piaseczno współpracuje już 4 lata
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
seczno gościło m.in. Chińską
Operę, szkołę kung-fu oraz studentów wydziałów muzycznych tamtejszego uniwersytetu, z kolei na wielkim festiwalu
kulturalnym w Huanggang wystąpili w 2012 roku muzycy
współpracujący przy piaseczyńskim Centrum Kultury. W 2015
roku planowana jest wizyta
drużyny pływackiej z Chin,

która weźmie udział w międzynarodowych zawodach celebrujących 15-lecie istnienia piaseczyńskiej sekcji pływackiej.
Huanggang to przemysłowe
miasto w chińskiej prowincji
Hubei. Ma ponad 2000-letnią historię. Obecnie zamieszkuje je
7,3 mln mieszkańców. Leży nad
rzeką Jangcy, 70 km na wschód
od Wuhan – stolicy prowincji.

Wstydź się nie sprzątać po psie
Sprzątanie po czworonogach to nie dobra wola, to obowiązek.

Nowa sala dla zerówki w szkole w Złotokłosie
Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA
W starym budynku zdemonGłówne dojście do nowej czętowano dach, a następnie, ustaści szkoły powstało pomiędzy
wiono betonowe słupy, na których
dwoma boiskami mieszczącymi
oparte zostało nowe piętro busię po zachodniej stronie budynku. W nowej części powstały dynku. Przy wejściu wybudotrzy sale lekcyjne, toalety, szatnie
wano pochylnię zapewniającą
i pomieszczenia gospodarcze. Podostęp do budynku osobom niewiększona część szkoły zyskała
pełnosprawnym. Od południa
osobne wejście, przeznaczone jewykonane zostały miejsca pardynie dla uczniów klas 0-3.
kingowe dla samochodów osoboDrobne modyﬁkacje rozkładu wych, w tym dwa dla osób niepomieszczeń wykonano również
pełnosprawnych, uzupełniono
w starej części budynku. Wejście
również oświetlenie terenu. Całdo zaplecza kuchennego ulokokowity koszt rozbudowy to powano od strony wschodniej.
nad 1,72 mln zł.
*
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Jak co roku z nastaniem pierwszych oznak wiosny powraca nieśmiertelny temat sprzątania po
pupilach. Musimy pamiętać, że
decydując się na czworonoga,
obok frajdy z posiadania psa,
spadną na nas również obowiązki. Jednym z nich – zgodnie
z obowiązującym prawem lokalnym (Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno, § 21, pkt 3)
– jest sprzątanie odchodów po
swoich zwierzakach. Odchody
należy wyrzucać do przeznaczonych do tego pojemników. W sytuacji, gdy takich pojemników jest
mało lub nie ma ich w okolicy, torebki z odchodami można wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci
lub kontenera. Właścicielom, któ-

Adres redakcji:
05-500 Piaseczno,
ul. Kościuszki 5, pok. 96
tel. 70 17 650
e-mail redakcji:
gazeta@piaseczno.eu

rzy zapisów regulaminu nie przestrzegają, grozi mandat w wysokości nawet 500 zł. Psie odchody
na chodnikach i trawnikach to nie
tylko niemiły zapach i ryzyko
wdepnięcia w „niespodziankę”,
ale realne zagrożenie, zwłaszcza
dla bawiących się dzieci.
Gdzie kupić torebki na psie
odchody
W torebki można się zaopatrywać m.in. w ﬁrmie PUK Sita
Piaseczno przy ul. Technicznej 6
w godz. 9.00–15.00. Za pakiet zawierający 50 sztuk torebek papierowych płaci się w kasie ﬁrmy
12,30 zł. Zestawy dostępne są też
w kioskach i lecznicach weterynaryjnych oznaczonych specjalnymi naklejkami.

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

Zapraszamy
przedsiębiorców
Zachęcamy właścicieli lecznic weterynaryjnych, sklepów z artykułami dla zwierząt, kiosków oraz
innych punktów handlowych
do udziału w akcji „Wstydź się
nie sprzątać po psie” i posiadania zestawów w swojej ofercie.
W Biurze Promocji i Informacji
Gminy (ul. Kościuszki 5, pok. 96,
tel. 701 76 50) otrzymać można plakat promujący akcję .
Bez pobłażania
Jednocześnie informujemy, że
strażnicy miejscy będą egzekwować przestrzeganie zapisów
prawa i karać mandatem tych,
którzy uchylają się od sprzątania
po swoim zwierzaku.
*

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.
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Obwieszczenie Starosty Żyrardowskiego

M eridaM azoviaM TB M arathon

Impreza rowerowa w Piasecznie
Organizowane 18 maja przez Cezarego Zamanę zawody to doskonały sposób na
sprawdzenie swoich możliwości niezależnie od wieku czy doświadczenia.
Start i meta maratonu zorganizowane zostaną na stadionie
w Żabieńcu (ul. Leśna 15), skąd
punktualnie o 11.00 uczestnicy
wyruszą na trasę biegnącą przez
malownicze tereny Lasów Chojnowskich. Zawodnicy mają do
wyboru cztery długości trasy,
która w tym roku w większości
wiedzie leśnymi duktami. Nie
zapomniano także o kibicach
i osobach towarzyszących. Przygotowano dla nich wiele atrakcji
w miasteczku rowerowym,
które powstanie wokół startu
i mety. Każdy amator rowerów
znajdzie tam coś dla siebie.
Dystanse
Dla dzieci organizatorzy
proponują dystans Hobby wynoszący 7 km, dla dorosłych Fit
– 24 km i Mega – 54 km, a dla
osób szukających ekstremalnych wrażeń przygotowana jest
najdłuższa trasa Giga, która liczy sobie – bagatela – 84 km.
Każdy więc bez trudu znajdzie
dystans odpowiedni dla siebie,
swoich możliwości i kondycji.
Zapisy
Biuro zawodów rejestrujące
uczestników czynne będzie na
miejscu startu w sobotę 17 maja
w godz. 15.00–17.00 oraz w niedzielę przed startem od godz.
8.00. Mieszkańcy gminy Piaseczno mogą wziąć udział w maratonie, nie ponosząc opłaty startowej (za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie

Podczas maratonu MTB przewidziane są dystanse zarówno dla dzieci oraz amatorów jak i
dla doświadczonych zawodników
Foto Grzegorz Tylec
gminy). Jedynym kosztem jest
wniesienie opłaty 20 zł za czip
startowy, który umożliwia profesjonalny pomiar czasu i sklasyﬁkowanie zawodnika. Pozostałe osoby mogą zarejestrować
się na stronie organizatora
www.mazoviamtb.pl, na której
dostępny jest także cennik.
Strefa Rodzinnej Rozrywki
Niedzielna impreza to nie
tylko święto dla kolarzy. Miasteczko rowerowe również
w tym roku obﬁtować będzie
w liczne atrakcje. Najmłodsi
będą mogli wystartować w wyścigu MiniMini+, prowadzone
będą również zajęcia z nauki

7

aktualności

jazdy na rowerkach biegowych
Puky Race. Ponadto dostępne
będą liczne stoiska, w których
bez trudu będzie można nabyć
odzież rowerową i sportową, suplementy diety, a także poradzić się ekspertów z profesjonalnego serwisu rowerowego.
Mazovia MTB Marathon to
cykl terenowych wyścigów rowerowych rozgrywanych w różnych częściach Polski. Na starcie
stanąć może każdy, kto ma
sprawny rower i chęć sprawdzenia się. Na uczestników czeka zupełnie odmieniona trasa, omijająca najbardziej piaszczyste
tereny i prowadząca lasami liściastymi Chojnowskiego Parku Kra-

jobrazowego, obﬁtującymi w stuletnie dęby i brzozy. Trasa będzie
czytelnie oznakowana oraz zabezpieczona. Nad bezpieczeństwem startujących czuwać będzie policja, straż miejska,
posterunki ochotniczych straży
pożarnych i harcerzy oraz grupa
ratownictwa medycznego. Warunkiem udziału w imprezie, podyktowanym bezpieczeństwem
uczestników, jest używanie twardych kasków. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne,
żywieniowe oraz serwisowe, na
których uczestnicy maratonu
będą mogli dokonać bezpłatnie
drobnych napraw roweru.
*

01.04.2014r.

Piaseczno, ul. Julianowska

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (DzU z 2013 r., poz. 687) oraz art.
61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (DzU z 2013
r., poz. 267) zawiadamia się, że Starosta Powiatu Żyrardowskiego wydał decyzję Nr 1/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa polegająca na budowie chodników, ścieżki
rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych
i wjazdów bramowych wzdłuż ulicy Julianowskiej na odcinku od ulicy Przesmyckiego w Piasecznie do ulicy Kameralnej w Józefosławiu wraz z rozbudową ulicy Kombatantów – ETAP 3 (odc. od przejazdu kolejowego do ul.
Geodetów – zachodnia strona ulicy)”, obejmującej teren
następujących działek ewidencyjnych nr: Obręb Piaseczno:
cz. dz. 11 (11/1, 11/2), cz. dz. 10/2 (10/3, 10/4), cz. dz. 9/18 (9/31,
9/32); Obręb Julianów: 34, 26/4 i 26/5. Zatwierdzony podział
nieruchomości przedstawia poniższy wykaz działek ewidencyjnych: Obręb Piaseczno: dz. 11 (11/1, 11/2), dz. 10/2 (10/3, 10/4),
dz. 9/18 (9/31, 9/32).
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej
wiadomości w drodze obwieszczeń na tablicy ogłoszeń
i stronie internetowej w Urzędzie Gminy w Piasecznie – właściwym ze względu na przebieg drogi (z siedzibą przy ul. Kościuszki 5), Starostwa Powiatowego w Żyrardowie (z siedzibą
przy ul. Limanowskiego 45) oraz w prasie lokalnej („Życie Żyrardowa” i „Gazeta Piaseczyńska”).
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Komunikacji,
Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, od poniedziałku do piątku,
w godz. 9.00–15.00, gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi
i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
Starosta Powiatu Żyrardowskiego
inż. Wojciech Szustakiewicz

Mapydl
arowerzystów

Sklepy przyjazne rodzinie
Kontynuujemy cykl prezentujący rodzinom 3+ ﬁrmy i instytucje, które oferują rabaty w ramach piaseczyńskiego programu Karty Dużej Rodziny. Tym razem zachęcamy do zapoznania się z wizytówkami sklepów. Wśród nich znaleźć można
zarówno te stacjonarne, jak i internetowe.
Sklep stacjonarny oraz
internetowy „Grajdomek”
ul. Świetlana 19,
05-540 Zalesie Górne
www.grajdomek.pl
sklep@grajdomek.pl
tel. 669 144 848
Ofertarabatow a:
• 5% rabatu na wszystkie produkty
• 7% rabatu na wszystkie produkty przy jednorazowych zakupach powyżej 300 zł
• 10% rabatu na wszystkie produkty przy jednorazowych zakupach powyżej 500 zł (rabaty nie
obejmują produktów z aktualnych
promocji).
Małe PP – sklep/komis
z artykułami dla dzieci
ul. Wilanowska 19,
05-500 Józefosław
www.malepp.pl
sklep@malepp.pl
tel. 501 300 418
Oferta rabatowa:
• 8% rabatu na każdy nowy towar (z wyłączeniem towarów
komisowych).

„Pergola” – bezpieczne place
zabaw dla dzieci
ul. Techniczna 2 (wjazd od
strony ul. Okulickiego 4A),
05-500 Piaseczno
www.pergola.com.pl
pergola@pergola.com.pl
tel. 501 130 598
Ofertarabatow a:
•ﬁrma udziela rabaty na produkty
dla dzieci wymienione w załączniku na stronie www.piaseczno.eu
„Moje Bambino” Sp. z o.o.
S.K.A. – sklep internetowy
ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
www.sklep.mojebambino.pl
biuro@mojebambino.pl
infolinia: 801 577 544, Biuro Obsługi
Klienta – tel. 42 630 01 30, 42 630
01 70, fax: 42 630 04 80
Oferta rabatowa:
• 15% rabatu od cen katalogowych
na produkty zamawiane przez
sklep internetowy www.mojebambino.pl z wyłączeniem produktów, których ceny już zostały
obniżone: wyprawki plastyczne,
meble z kolekcji Colores, krzesła
Bambino, zestawy meblowe.

Sklep spożywczy „Chałupka”
Paweł Chałupka
ul. Sikorskiego 5,
05-500 Piaseczno
tel. 22 750 63 84
Oferta rabatowa:
• 5% rabatu na artykuły spożywcze, z wyłączeniem alkoholu, papierosów, biletów, kart doładowujących telefony, kuponów LOTTO.
Punkt handlowo-usługowy
Quick & Professional
ul. Warszawska 94, Bielawa
05-520 Konstancin-Jeziorna
www.qandp.pl
konstancin@qandp.pl
tel. 601 402 069, 607 293 555
Oferta rabatowa:
• 35% rabatu na naprawę obuwia i dorabianie kluczy
• 10% rabatu na oświetlenie ledowe
• 20% rabatu na kosmetyki i akcesoria do butów.
Sklep z artykułami dla dzieci
„Makowa Panienka”
Centrum Handlowe Józefosław
ul. Geodetów 23 (róg Wilanowskiej), 05-500 Piaseczno

sklep.makowa@gmail.com
tel. 797 954 206
Oferta rabatowa:
• rabat w wysokości 10% na zakup dowolnego towaru w sklepie dziecięcym „Makowa Panienka” w Centrum Handlowym Józefosław, ul. Geodetów
23, 05-500 Piaseczno (rabat nie
dotyczy przedmiotów będących
w promocji/na wyprzedaży).
Sklep internetowy Gigant.pl
ul. Zaleśna 1j,
05-502 Piaseczno
www.gigant.pl
bok@gigant.pl
tel. 797 954 206
Oferta rabatowa:
• 5% rabatu na zakupy w sklepie
internetowym www.Gigant.pl książki, muzyka, ﬁlm, artykuły
dziecięce, elektronika); rabat przyznany będzie każdorazowo po okazaniu przez niego ważnej, posiadającej hologram piaseczyńskiej
Karty Dużej Rodziny lub wprowadzeniu przy zakupie do systemu
sklepu internetowego kodu: 3+.
*

W związku z ruszającym sezonem turystycznym zapraszamy miłośników turystyki aktywnej, w szczególności rowerzystów z gminy Piaseczno, po mapy
rowerowe obszaru Krainy Jeziorki.
Mapa obejmuje swym zasięgiem obszar dziesięciu
gmin leżących na południe od Warszawy, w tym m.in.
gminy: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola,
Prażmów czy Góra Kalwaria. Na tym terenie znajduje
się ponad 400 kilometrów wyznaczonych szlaków rowerowych. Na mapach są oznaczone oraz opisane
atrakcje turystyczne, zabytki, najważniejsze miejscowości, a także znajduje się wykaz miejsc noclegowych
oraz punktów gastronomicznych.
Po bezpłatne mapy można się zgłaszać do Urzędu
Miasta w Piasecznie, pokój 94 lub pokój 96 – Biuro Promocji i Informacji. Liczba egzemplarzy jest ograniczona.
Więcej o szlakach rowerowych oraz atrakcjach turystycznych związanych z projektem Kraina Jeziorki. Raj
dla Rowerzystów znajduje się na stronie www.kraianjeziorki.pl oraz na Facebooku. Zapraszamy i do zobaczenia na szlaku.

Piaseczyńska

SPORT i KULTURA

Kalmus Wicemistrzem Polski

Koncert Arki Noego

W niedzielę 6 kwietnia 2014 w Katowicach odbyły się 41. Mistrzostwa Polski Karate
Kyokushin, zakończone szczęśliwie dla reprezentanta Piaseczna.
Mistrzostwa Polski to turniej,
który zwykle gromadzi czołówkę polskich karateków. Bushi Team reprezentowali: Iwona
Lewandowska w kategorii kobiet powyżej 65 kg, Krystian
Kalmus w kategorii do 65 kg
oraz Michał Kalmus w nowej dla
siebie kategorii do 70 kg.
Nowa kategoria dla podopiecznego sensei Krzysztofa
Markowskiego, to zdecydowanie
trudniejsze wyzwanie. Kalmus
(ubiegło-roczny Mistrz Polski do
65 kg) do finału miał bardzo
trudną drogę. W pierwszej walce
spotkał się z fenomenalnym Kamilem Gierulą ze Świdnicy. Michał
już dwukrotnie walczył z tym
przeciwnikiem. Niestety bez sukcesu. Tym razem było inaczej. Nie
zostawił sędziom wątpliwości, kto
jest lepszy. Kolejnym przeciwnikiem karateki z Piaseczna był Daniel Szymański z Katowic, zawodnik o bardzo dobrej wydolności.
W tej walce podopieczny sensei

Krzysztofa Markowskiego też
zwyciężył. Następny, półﬁnałowy
pojedynek czekał go z Łukaszem
Baronem. Przeciwnik Kalmusa to
medalista Mistrzostw Europy,
wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. W tej walce też
górą był Kalmus. W ﬁnale zaś piasecznianin miał się zmierzyć z Mateuszem Garbaczem, bardzo doświadczonym i niekonwencjonalnie walczącym zawodnikiem.
Ponieważ w czasie walk zawodnikowi z Piaseczna odnowiła się
kontuzja odniesiona podczas niedawnych Mistrzostw Makroregionu, jego trener, zdecydował, że
Michał nie stanie do ﬁnałowego
pojedynku. Decyzja ta była podyktowana m.in. koniecznością wyleczenia kontuzji przed Mistrzostwami Europy. Ostatecznie Michał został Wicemistrzem Polski
w kategorii do 70 kg.
Zmiana kategorii wagowej
dla Michała to test przed Mistrzostwami Europy, które odbędą się

Drugi na podium, Krystian Kalamus z piaseczyńskiego klubu
Fo to Arch. B ushiTeam

Wszystkich mieszkańców Piaseczna zapraszamy 11 maja na
uroczystości dziękczynne po kanonizacji Jana Pawła II.

w połowie maja. Dobry wynik na
Mistrzostwach Makroregionu
i potwierdzenie dobrej formy Kalmusa na Mistrzostwach Polski
dają nadzieję na sukces na arenie
europejskiej.
Bez spektakularnego sukcesu, ale z bagażem doświad-

Program uczniów z Gimnazjum Nr 2 pod tytułem „W drodze
do świętości” rozpocznie uroczystości o godz. 17.30
w Domu Parafialnym przy kościele św. Anny w Piasecznie.
Godzinę później celebrowana będzie uroczysta msza
święta z udziałem lokalnych chórów i Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej. Uroczystości zakończy koncert zespołu
Arka Noego, który rozpocznie się o godz. 19.30 na miejskim rynku.
Organizatorzy: gmina Piaseczno, Powiat Piaseczyński,
paraﬁe piaseczyńskie, Centrum Kultury, Gimnazjum Nr 2.

czeń z Mistrzostw Polski wrócili
Iwona Lewandowska i Krystian
Kalmus. W eliminacjach stoczyli
bardzo wyrównane pojedynki,
których rozstrzygnięcie przyniosły dopiero dogrywki.
KM

Aleksander Werecki znów najlepszy
Zawodnik UKS Return zajął pierwsze miejsce podczas rozegranego w Łomży
III Grand Prix Polski kadetów w tenisie stołowym.
W zawodach wzięło udział 64
najlepszych zawodników z całego
kraju, a reprezentant UKS Return
Piaseczno okazał się bezkonkurencyjny. W trakcie trwania dwudniowych zawodów Aleksander
Werecki wygrał wszystkie osiem
pojedynków, tracąc zaledwie dwa
sety. Po bezproblemowym przejściu fazy grupowej pingpongista
Returnu w turnieju głównym
również szedł jak burza, w niektórych momentach wręcz deklasując swoich rywali. To już
trzeci z rzędu wygrany przez
niego turniej ogólnopolski w tym
sezonie. Najważniejsze imprezy

jednak dopiero przed nim, czerwcowe Mistrzostwa Polski i lipcowe
Mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane we włoskim Riva
del Garda.
W międzyczasie Aleksander
Werecki wraz z II-ligową drużyną UKS Return Piaseczno powalczy o czwartą lokatę w tabeli
i przeskoczenie drużyny z Grodziska Mazowieckiego. Do końca
rozgrywek pozostały już tylko
trzy kolejki i w przypadku dobrych występów drużyny z Piaseczna będziemy mogli cieszyć
się z wysokiego miejsca na koniec sezonu.

Tenisowe Piaseczno

Monika Soćko z Zalesia Górnego obroniła tytuł szachowej mistrzyni Polski.

Podsumowano XXXIV Grand Prix Piaseczna w tenisie ziemnym seniorów.

Do złotego medalu 66. Mistrzostw Polski Kobiet Monice
Soćko wystarczał remis, ale przyszło jej w ﬁnale walczyć z rywalką
z najwyższej półki - siedmiokrotną mistrzynią kraju w latach
1999-2012 Iwetą Rajlich. 36 – let-

Niepodległościowy
bieg uliczny

Aleksander Warecki pokazał klasę na Grand Prix, przed nim
czerwcowe Mistrzostwa Polski
Foto Arch. U K S Return

Soćko obroniła tytuł
nia zawodniczka Klubu Szachowego Hetman Katowice i równocześnie mieszkanka naszej
gminy tak skomentowała zwycięstwo. - To mój szósty tytuł
w karierze. Tak jak przypuszczałam, rozgrywki nie były łatwe. Po
czterech zwycięskich rundach,
jako liderka czułam silną presję,
aby tę pozycję utrzymać i wygrywać kolejne partie. A tu trzy z remisy z rzędu. Najtrudniejsza była
ostatnia partia z Iwetą Rajlich,
jedną z najsilniejszych polskich
szachistek, w której podzieliłyśmy się punktem.
W końcowej klasyﬁkacji po
dziewięciu rundach Monika
Soćko uplasowała się na pierwszym miejscu z 7 pkt, tym samym obroniła tytuł szachowej
Mistrzyni Polski. Gratulujemy!

Dziękujemy Janowi
Pawłowi II

Od stycznia do grudnia 2013 roku
na kortach klubu tenisowego
Smecz w Siedliskach rozegrano 71
turniejów w których udział
wzięło łącznie 1662 zawodników.
Zawody pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
rozgrywano w grach pojedynczych i podwójnych w kategoriach wiekowych 45+, 60+, 70+.
- Sport seniorski, w tym turnieje

takie jak ten, są niezwykle ważne
dla popularyzacji tenisa. W naszych realiach to często właśnie
rodzice, dziadkowie dają pozytywny przykład młodzieży
i wspierają ją w osiąganiu sukcesów. Tak było chociażby w przypadku Agnieszki Radwańskiej czy
Jerzego Janowicza – przekonywał
Krzysztof Ludwicki, dyrektor i organizator turnieju.
*

W niedzielę 4 maja odbędzie się 14. Piaseczyńska Mila
Konstytucyjna – cykliczna impreza biegowa na terenie
Piaseczna.
Tym razem organizatorzy przygotowali trasę z atestem
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na dystansie 1 mili oraz
biegi dla dzieci i młodzieży na dystansie od 100 do 1609 m.
Hasło tegorocznej imprezy to „Rozbiegajmy Piaseczno”.
Piaseczyńska Mila Konstytucyjna – bo tak nazywa się
bieg już od lat – startuje 4 maja o godz. 12.00. Trasa przebiegać będzie ulicami: Kościuszki (start) – rynek – Kościuszki – Nadarzyńska – Sierakowskiego – rynek (meta).
Starsi biegacze pobiegną dwie pętle. Biegi towarzyszące
rozpoczną się o godz. 11.50. Wszystkich chętnych do
startu na malowniczej trasie, także spoza Piaseczna,
serdecznie zapraszamy.
Na zlecenie gminy Piaseczno imprezę przygotowuje
Stowarzyszenie Kondycja, organizator rokrocznej imprezy biegowej Frog Race oraz ubiegłorocznej Piaseczyńskiej Piątki. – Już dzisiaj możemy poinformować, że
dzięki przychylności gminy Piaseczno każdy z zawodników, który ukończy bieg, otrzyma okolicznościowy medal na mecie, a zwycięzcy poszczególnych kategorii specjalny odlew statuetki – mówi Wiesław Paradowski ze
Stowarzyszenia Kondycja.
Zapisy i wszelkie informacje o imprezie zamieszczone
są na stronie internetowej www.kondycja.com.pl/aktywnosci/piaseczynska-mila/.

