
Gazeta        Piaseczyńska
25 marca 2015 � NR 2 (208) BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO � ISSN 1234-351X

W niedzielę 19 kwietnia na
deskach Centrum Kultury
wystąpi Kabaret pod Wy-
rwigroszem. Grupa zapre-
zentuje najnowszy program
„Variaté”, pełny skeczy, mo-
nologów i piosenek.     *str. 8

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 15 kwietnia
2015 r. o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

www.piaseczno.eu

Na poprawę humoru

Wkrótce ruszy budowa parku w
Józefosławiu. Aby powstał tu
plac zabaw, od 1 kwietnia zachę-
camy do głosowania w konkur-
sie „Podwórko NIVEA”.      * str 4

Park przy ul. Ogrodowej

w Józefosławiu

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej                           str. 2

Sprawozdanie z pracy 

burmistrza str. 3

Oświata gotowa 
na wyzwania 
Gmina Piaseczno została nagrodzona 

w konkursie dla samorządów wprowa-

dzających innowacyjne rozwiązania 

w oświacie. str. 3

Zagospodarowanie Wólki

– pełna transparentność

Przed ostatnią sesją odbyło się spotkanie,

które było odpowiedzią piaseczyńskiego

samorządu na zatrzymanie przez funk-

cjonariuszy Centralnego Biura Antyko-

rupcyjnego Łukasza K., oskarżonego 

o przyjęcie korzyści majątkowej.       str. 2

Co dalej 
z  Nadarzyńską
W lutym podczas sesji Rady Miejskiej zo-

stał zaprezentowany pomysł odtworzenia

wyburzonych kamienic przy ul. Nadarzyń-

skiej, w pobliżu których zaproponowano

lokalizację parkingu wielopoziomowego

dla ponad 300 samochodów.                 str. 5

Inwestycja pochłonie aż 21 mln zł, gdyż
wykonana zostanie jako dodatkowy,
czwarty pas ruchu. Jeszcze w tym roku,
m.in. na projekt, zostanie wydane 2,8 
mln zł. – Aby zrealizować uprzywilejo-
wany pas ruchu, konieczne będzie prze-
sunięcie latarni ulicznych oraz rowów 
melioracyjnych – tłumaczy dla tvn24
Magdalena Potocka z Zarządu Transportu
Miejskiego.

– To wspaniała wiadomość, od dawna
o to zabiegaliśmy – nie kryje zadowolenia
burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis. – Cieszy
mnie, że nie trzeba było iść na kompromis

i nowy pas nie utrudni komunikacji sa-
mochodowej, a z pewnością znacznie
skróci dojazd mieszkańcom korzystają-
cym z komunikacji publicznej – dodaje
burmistrz.

Ta inwestycja jest koniecznością,
zwłaszcza po wybudowaniu południowej
obwodnicy Warszawy, do której prowadzi
ul. Puławska. Dziś główną arterią z Pia-
seczna do Warszawy przemieszcza się ok.
40 tys. samochodów na dobę.

Dodatkową korzyścią nowej inwesty-
cji będzie realizacja ścieżek rowerowych
wzdłuż tej trasy.

Dodatkowy parking

przy dworcu PKP

Rada Warszawy zdecydowała o sfinansowaniu naj-
dłuższego w stolicy buspasa do Piaseczna. Dodat-
kowy pas dla autobusów ma powstać w 2016 roku.

W marcu przy ul. Dworcowej 12, nieopo-

dal stacji PKP w Piasecznie został uru-

chomiony dodatkowy parking z miej-

scami postojowymi.                             str. 7

Będzie buspas
na Puławskiej

Tak dziś wygląda ul. Puławska poza godzinami szczytu 

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

16 marca gmina Piaseczno uruchomiła
trzy lokalne linie autobusowe.

Nowe linie 
autobusowe

Dwie z tych linii komunikują
teren gminy ze szpitalem przy
ul. Mickiewicza w Piasecznie.
Pierwsza z nich – P1 – łączy ko-
munikacyjnie miasto ze szpita-
lem. Autobusy kursują od ronda
Mazowieckiego ulicami: Wojska
Polskiego, Jana Pawła II, Chylicz-
kowską, Warszawską, Młynarską,
Puławską, Kusocińskiego i Woj-
ska Polskiego, drogą 721 do ul. Ja-

rząbka, dalej ul. Dworcową do
dworca PKP, ulicami Sienkiewicza
i Szpitalną do Szpitala św. Anny.
Powrót następuje ulicami: Mic-
kiewicza, Sienkiewicza, Dwor-
cową, Jarząbka, drogą 721, Wojska
Polskiego, Kusocińskiego, Puław-
ską, Jana Pawła II, Wojska Pol-
skiego do ronda T. Mazowiec-
kiego.

więcej *str 6

Przebieg trasy lini P-1



Spotkanie było odpowiedzią pia-
seczyńskiego samorządu na za-
trzymanie przez funkcjonariuszy
Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego Łukasza K., oskarżonego 
o przyjęcie korzyści majątkowej.

Na podstawie doniesień
prasowych można przypusz-
czać, że jego zatrzymanie mia-
ło związek z procedurą plani-
styczną na obszarze byłej Rol-
niczej Spółdzielni Produkcyjnej
w Wólce Kozodawskiej. Dlatego
burmistrz i prezydium Rady,
oburzeni doniesieniami me-
dialnymi i pojawiającymi się
tam spekulacjami, chcieli roz-
wiać wszelkie wątpliwości do-
tyczące planowania przestrzen-
nego w gminie.

Konferencję rozpoczęła wi-
ceprzewodnicząca Rady Magda-
lena Woźniak. – Jestem przeko-
nana, że dzisiejsze spotkanie
rozwieje wszelkie obawy co do
prawidłowości decyzji podejmo-
wanych przez burmistrza i Radę
Miejską na każdym etapie tej
sprawy – powiedziała.

Następnie burmistrz Zdzi-
sław Lis odczytał swoje oświad-
czenie, w którym ubolewał nad
łączeniem działań Łukasza K. 
z pracami prowadzonymi w Urzę-
dzie i podkreślał, że oskarżony
działał na własną rękę i nie miał
żadnych podstaw do powoływa-
nia się na wpływy w gminie. Bur-
mistrz w kilku słowach przypo-
mniał też, że dokumentami re-
gulującymi warunki zabudowy
terenu są Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodaro-

wania Przestrzennego Gminy
oraz oparte o nie miejscowe plany
zagospodarowania. – Procedury
planistyczne są jawne, a doku-
mentacja na każdym etapie jest
dostępna dla każdego zaintereso-
wanego, zaś oskarżony, nie będąc
nigdy ani pracownikiem Urzędu,
ani gminnym samorządowcem,
nie miał na nie żadnego wpływu
– podkreślił burmistrz.

O założeniach przyjętego 
w październiku ubiegłego roku
Studium opowiedział pełno-
mocnik burmistrza Daniel Put-
kiewicz. W uchwalonym doku-
mencie ograniczony – do 13
procent – został obszar przezna-

czony pod usługi, dopuszczając
jedynie te o charakterze lokal-
nym. – Gmina nie wyraziła zgo-
dy na zabudowanie terenów 
w sąsiedztwie doliny Jeziorki,
przeznaczając je na trwałe użyt-
ki zielone, choć takie sugestie
były zgłaszane przez inwesto-
rów – tłumaczył. Tereny biolo-
gicznie czynne to 70 procent 
całego obszaru. – Nie uwzględ-
niliśmy także wniosków o do-
puszczenie zabudowy wielo-
rodzinnej. Studium dopuszcza
jedynie zabudowę jednorodzin-
ną, do maksymalnie 12 metrów,
co jest standardem przyjętym
w latach ubiegłych.

Kolejnym krokiem będzie
przygotowanie projektu planu
zagospodarowania przestrzen-
nego. Procedura planistyczna zo-
stała rozpoczęta, ale faktycznie
prace jeszcze nie ruszyły, gdyż
wykonawca nie uzyskał dotąd
map ze starostwa powiatowego
– wyjaśnił Naczelnik Wydziału
Urbanistyki i Architektury Jacek
Ryszkowski.

– Mam nadzieję, że jakiekol-
wiek ewentualne podejrzenia
nieprawidłowych działań samo-
rządu gminnego w tej sprawie
zostały rozwiane – zakończył
spotkanie przewodniczący Rady
Piotr Obłoza.
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Zagospodarowanie Wólki –
pełna transparentność

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 6  18 marca 2015 r.

Po ustaleniu porządku obrad oświadczenia w imieniu klubów
radnych PIS i PO wygłosili Michał Mierzwa oraz Magdalena
Woźniak. Dotyczyły one zatrzymania przez funkcjonariuszy
CBA byłego wiceprzewodniczącego piaseczyńskiej Platformy
Obywatelskiej, Łukasza K.

Następnie radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji, 
a sprawozdanie z działalności między sesjami w imieniu
przewodniczącego Rady przedstawił wiceprzewodniczący
Michał Rosa. Po wysłuchaniu wniosków i interpelacji skarbnik
zapoznała radnych z sytuacją finansową gminy.
Zmiany budżetowe

Radni wprowadzili zmiany w budżecie na 2015 rok:
– dotację w wysokości 1,5 mln zł przekazano powiatowi pia-
seczyńskiemu na wykonanie zadań drogowych: budowę ul.
Cyraneczki w Józefosławiu, chodników przy ul. Sielskiej 
w Siedliskach, ul. Gościniec w Woli Gołkowskiej, ul. Lipowej
w Głoskowie Letnisku oraz na projekt modernizacji ul. Jana
Pawła II w Piasecznie od ul. Dworcowej do ul. Orężnej;
– o 150 tys. zł zwiększone zostały środki na opracowanie
projektu i budowę miejsc postojowych na odcinku od stacji
PKP do ul. Nadarzyńskiej;
– 30 tys. zł przeznaczono na zakup narzędzi hydraulicznych
dla OSP Chojnów;
– 40 tys. zł przekazano w ramach pomocy rzeczowej woje-
wództwu mazowieckiemu na wykonanie projektu sygnali-
zacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Polskiego Państwa Pod-
ziemnego z al. Kasztanów i ul. 3 Maja w Zalesiu Dolnym;
– kolejne 8 tys. przekazano województwu na działania edu-
kacyjno-przyrodnicze na terenie Chojnowskiego Parku Kra-
jobrazowego;
– dodatkowe 50 tys. zł przeznaczono na rozszerzenie pro-
jektu i budowę ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Prze-
smyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu
oraz fragmentu ul. Kombatantów.

Rada wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Piaseczno na lata 2015–2025.
Edukacja

Radni zmienili uchwałę w sprawie trybu udzielania i roz-
liczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez
inne niż gmina Piaseczno osoby prawne i fizyczne.

Rada większością głosów zdecydowała, że jej przedstawi-
cielką w Radzie Oświatowej będzie radna Katarzyna Wypych.
Zagospodarowanie przestrzenne

Radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę-
ści Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu ul.
Wojska Polskiego, od północy ul. Nadarzyńską i jej przedłu-
żeniem w kierunku zachodnim, od wschodu ul. Czajewicza,
a od południa osią ul. Sienkiewicza.

Uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części Żabieńca.
Nieruchomości

Radni wyrazili zgodę na użyczenie w trybie bezprzetargo-
wym na 3 lata lokali użytkowych przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie
na rzecz dotychczasowego najemcy – Polskiego Komitetu Po-
mocy Społecznej. Zdecydowano także o użyczeniu lokalu użyt-
kowego położonego przy ul. Warszawskiej 33, na 5 lat, na rzecz
Fundacji Pomóż Dorosnąć.

Wydzierżawione zostały działki: przy ul. Sierakowskiego 
w Piasecznie – pod tablicę reklamową na rzecz Przedszkola
Niepublicznego Koala, przy ul. Chabrów w Piasecznie – pod te-
reny zieleni, a także gruntu położonego w Złotokłosie – pod ga-
raż i uprawy rolne.

Rada zgodziła się także na przyjęcie od powiatu piaseczyń-
skiego działki położonej w Głoskowie Letnisku, wraz z budynkiem
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia.
Pozostałe

Radni zdecydowali o odrzuceniu skargi pani Teresy B. na
bezczynność burmistrza w wykonywaniu zaleceń zawartych
w aktach administracyjnych wydanych przez PINB Piaseczno.

Do 30 czerwca przedłużony został termin obowiązywania
dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków. Do tego czasu ustalono dopłatę do
ceny ścieków dla mieszkańców gminy Piaseczno w wysokości
0,24 zł za metr sześcienny odprowadzanych ścieków.

Rada zdecydowała o wynajęciu panu Zdzisławowi B. wagi
wozowej wraz z przyległym pomieszczeniem użytkowym,
usytuowanej na targowisku miejskim.

Przyjęty został program opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Piaseczno w 2015 r.

Radni wprowadzili zmiany w uchwale dotyczącej podziału
gminy na stałe obwody głosowania. Zdecydowano także 
o utworzeniu odrębnego obwodu głosowania w wyborach
Prezydenta RP na terenie szpitala miejskiego.

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały do-

stępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.

Przed ostatnią sesją Rady Miejskiej odbyła się prezentacja procedury planistycznej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz
stanu prac nad miejscowym planem zagospodarowania części Wólki Kozodawskiej.

Nawiązując do ukazujących się w środkach masowego przekazu
informacji o zatrzymaniu przez funkcjonariuszy Centralnego Biura
Antykorupcyjnego byłego już wiceszefa Platformy Obywatelskiej w
Piasecznie pana Łukasza K., w związku z postawionym mu zarzutem
przyjęcia korzyści majątkowej, jako kierownik Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno oraz organ wykonawczy tej gminy oświadczam, że za-
trzymany nigdy nie był i nie jest ani pracownikiem reprezentowa-
nego przeze mnie Urzędu, ani samorządowcem gminy Piaseczno.

Zaręczam, że zatrzymany nie miał żadnego wpływu na pro-
cedury prowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno. Jedno-
cześnie wyjaśniam, że procedura dochodzenia do decyzji plani-
stycznych jest na każdym etapie jawna, a dokumentacja jest
dostępna dla każdego zainteresowanego.

Mogę tylko ubolewać, że kontekst zamieszczanych przez me-
dia informacji o zatrzymaniu pana Łukasza K. sugeruje jego po-
wiązania z samorządem piaseczyńskim, co naraża dobre imię
Urzędu Miasta, jego pracowników oraz gminnych samorządow-
ców, w których uczciwość oraz zaangażowanie w pracę dla dobra
gminy nie mam powodów wątpić.

Jednak fakt, że zatrzymany był członkiem władz PO w Piasecz-
nie, nie oznacza, że – w sposób niezgodny z prawem – mógł wpły-
wać lub wpływał na decyzje podejmowane w gminie.

Jeśli rzeczywiście zatrzymany powoływał się na takie wpływy,
to robił to bez żadnych realnych podstaw ku temu, za co, jeśli za-
rzuty się potwierdzą, poniesie stosowną odpowiedzialność karną.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Zdzisław Lis

PRACA W URZĘDZIE

Prezydium Rady oraz bBurmistrz wyjaśniali, jak wygląda planowanie zagospodarowania

przestrzennego w gminie Foto Tomasz Pawlaki/URZĄD MIASTA

Oświadczenie Burmistrza
Miasta i Gminy PiasecznoUrząd Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza nabór na wolne stano-

wisko pracy – podinspektor w Biurze Promocji i Informacji
Gminy Piaseczno.
Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, niekaralność,
pełna zdolność do czynności prawnych.
Wymagania dodatkowe: ukończone studia dziennikarskie lub z za-
kresu public relations, doświadczenie w pracy w mediach lub ko-
mórce odpowiedzialnej za promocję, public relations, kontakty 
z mediami, biegła obsługa komputera, edytora tekstu typu Word,
umiejętność obsługi programów graficznych i edytorskich (Corel,
Photoshop, Quark), umiejętność obsługi CMS – administrowanie stro-
nami internetowymi, dobra znajomość języka angielskiego, znajo-
mość ustaw: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do
informacji publicznej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzial-

ności na stanowisku pracy:
– prowadzenie spraw związanych z promocją i wizerunkiem
gminy Piaseczno,
– pełnienie funkcji członka biura prasowego Urzędu Miasta,
– pełnienie funkcji członka redakcji „Gazety Piaseczyńskiej”,
– administrowanie stron internetowych urzędu, profilu na Fa-
cebooku, systemu wysyłki SMS,
– obsługa delegacji i grup zagranicznych odwiedzających Piaseczno,
– kontakty z sołtysami w ramach obsługi funduszu sołeckiego,
– kontakty z instytucjami, organizacjami społecznymi, firmami,
z którymi gmina Piaseczno współorganizuje różne wydarzenia,
–obsługa kancelaryjna biura.

Dokumenty składać można do 3 kwietnia 2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.bip.pia-
seczno.eu w zakładce „praca w urzędzie”. 
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W dniach 9–10 marca br. odbyła
się w Warszawie konferencja
zorganizowana przez Ośrodek
Rozwoju Edukacji na temat:
„Doskonalenie Strategii Zarzą-
dzania Oświatą na Poziomie Re-
gionalnym i Lokalnym” – II etap.
Podczas spotkania wręczone
zostały nagrody w związku 
z rozstrzygnięciem konkursu
„Na wyzwania – rozwiązania”.
Konkurs stanowił propozycję
dla samorządów gminnych i po-
wiatowych, które opracowały,
wprowadziły i realizują innowa-
cyjne rozwiązania w zakresie
zarządzania oświatą na swoim
terenie, przez co ich działanie
może stać się powszechnie obo-
wiązującą praktyką dla innych
podmiotów.

Gmina Piaseczno została
zwycięzcą konkursu w kategorii
„Upowszechnianie edukacji
przedszkolnej”. Celem kon-
kursu było wyróżnienie jedno-
stek samorządu terytorialnego,
które reagując na występujące
problemy, podejmują działania
usprawniające funkcjonowanie
lokalnej oświaty. Nagrodę z rąk
pana Tadeusza Sławeckiego, Se-
kretarza Stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej, w imieniu
Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno Zdzisława Lisa odebrała
pani Katarzyna Wypych, Prze-
wodnicząca Komisji Oświaty
Rady Miasta. Następnie odbyła
się prezentacja nagrodzonych
projektów.

Pani Monika Borowska, wi-
cedyrektor ZEAS w Piasecz-

nie, zaprezentowała wdrożone 
w gminie Piaseczno innowa-
cyjne rozwiązanie w zakresie
upowszechniania edukacji przed
szkolnej. Obecni samorządowcy
z niedowierzaniem przysłuchi-
wali się prezentowanej demo-
grafii gminy Piaseczno. Podczas
gdy w związku z niżem demo-
graficznym około 90% samorzą-
dów boryka się z poważnymi
decyzjami o likwidacji szkół 
i przedszkoli, we wciąż rozwija-
jącej się gminie Piaseczno z roku
na rok przybywa mieszkańców.
Wielkim wyzwaniem jest w tej
sytuacji zapewnienie dostępno-

ści wychowania przedszkolnego
dla wszystkich dzieci w wieku
od 3 do 5 lat, przy jednoczesnym
zachowaniu jego jakości. Wobec
ogromnej skali potrzeb, wyni-
kających nie tylko z demografii,
ale i z wymogów nałożonych
przez ustawodawcę, niezbędne
stało się podjęcie działań zmie-
rzających do zwiększenia liczby
miejsc w przedszkolach publicz-
nych. Gmina Piaseczno wdro-
żyła rozwiązania polegające nie
tylko na zwiększeniu i maksy-
malnym wykorzystaniu bazy
lokalowej przedszkoli istnieją-
cych, ale też na wykorzystaniu

potencjału tkwiącego we właści-
cielach placówek niepublicznych
poprzez umożliwienie prowa-
dzenia przedszkoli publicznych
przez podmioty inne niż gmina.
Dzięki tym rozwiązaniom pozy-
skano łącznie około 1300 miejsc
w przedszkolach publicznych.

Zaprezentowana innowacja
została opisana w publikacji „Na
wyzwania – rozwiązania. Dobre
praktyki samorządowe w za-
kresie zarządzania oświatą”. Jej
celem jest upowszechnianie 
i promocja innowacyjnych po-
mysłów w zakresie lokalnej po-
lityki oświatowej.                            *

Oświata gotowa na wyzwania 

Poniżej przedstawiamy za-
rys najważniejszych spraw 
i problemów, którymi bur-
mistrz i kierownictwo zaj-
mowali się od 18 lutego do
18 marca 2015 r.

Burmistrz ogłosił 

przetargi na:

• remont nawierzchni chod-
ników, jezdni brukowych i dróg
nieutwardzonych w zakresie
remontów bieżących dróg na
terenie Gminy Piaseczno;
• wykonanie pokrycia dacho-
wego, obróbek blacharskich,
instalacji odgromowej, izolacji
termicznej dachu oraz mo-
dernizację kominów w bu-
dynku przy ul. Sierakowskiego
11 i 11A w Piasecznie;
• wykonanie opracowań 
i prac geodezyjnych dla po-
trzeb gminy Piaseczno;

• remont chodnika na terenie
osiedla przy ul. Szkolnej w Pia-
secznie.

Burmistrz zatwierdził

przetargi na:

• szacowanie nieruchomości
na terenie miasta i gminy Pia-
seczno, wykonawca: ANKOR
Andrzej Korniluk z Warszawy;
• remont chodnika na ul.
3 Maja w Piasecznie, wyko-
nawca: firma Mabau Polska Sp.
z o.o., za cenę 195 .800,00 zł;
• profilowanie dróg oraz ko-
szenie poboczy, w zakresie
remontów dróg gminnych,
wykonawca: Mabau Polska
Sp. z o.o.;
• budowę parku przy ul. Ogro-
dowej w Józefosławiu, część I -
wykonawca: PUK SITA Pia-
seczno Sp. z o.o., za cenę
77 760,00 zł, część III - wyko-
nawca: S&S Piłczyński Piotr Pił-
czyński, Dobczyc, za cenę
79 990,00 zł, część IV - wyko-
nawca: ZIEL-BUD Wojciech Ru-
kat, za cenę 519 360,69 zł, część
V - wykonawca: ENERGO-MIX
Piotr Gieleciński, za cenę
148 830,00 zł, część II -  przetarg
został unieważniony;
• świadczenie usług przewo-
zowych liniami typu P na te-
renie Piaseczna, wykonawca:
firma SEKAR-TRANS Sp. z o.o.,

za cenę 4,48 za 1 wozokilometr;
• dostawę warzyw, owoców,
przetworów i jaj do Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Piasecz-
nie, wykonawca: firma Starles
Sp. z o.o., za cenę 71 190,98 zł;
• oznakowanie poziome i pio-
nowe oraz budowę progów
zwalniających, wykonawca:
firma PZM WIMET Zbigniew
Wiśniewski Sp. j.

W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi spra-
wami, m.in. odbyły się nastę-
pujące spotkania i wydarze-
nia z udziałem burmistrza:
19 lutego - spotkanie z Radą
Pedagogiczną Szkoły Podsta-
wowej w Zalesiu Górnym;
20 lutego - spotkanie ze sta-
rostą Wojciechem Ołdakow-
skim w sprawie wspólnych
przedsięwzięć drogowych,
- spotkanie z projektantami
Centrum Edukacyjno-Multi-
medialnego w Piasecznie;
- spotkanie z przewodniczą-
cym Rady Nadzorczej PWiK;
25 lutego - spotkanie z p. W.
Raboszukiem - członkiem Za-
rządu Województwa Mazo-
wieckiego w sprawie dróg wo-
jewódzkich na terenie gminy;
28 lutego – udział w Gali DSF
Kickboxing Challenge w GO-
SiR Piaseczno;
1 marca – udział w uroczystości

z okazji Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych;
3 marca - spotkanie z dyrek-
torami placówek oświatowych;
6 marca - spotkanie z przed-
stawicielami Auchan; 
- udział w zgromadzeniu
wspólników PUK-SITA; 
11 marca - spotkanie z pro-
jektantami Centrum Eduka-
cyjno-Multimedialnego 
- spotkanie z Radą Pedago-
giczną Przedszkola Nr 9;
12 marca - spotkanie z przed-
stawicielami Auchan, 
- udział w zebraniu Rady
Oświatowej;
13 marca - udział w komisji
konkursowej na stanowisko
dyrektora Centrum Kultury; 
- spotkanie z okazji Dnia Sołtysa;
15 marca - udział w uroczy-
stym wręczaniu nagród lau-
reatom Zawodów Łuczni-
czych w Zalesiu Górnym;
17 marca – spotkanie z dele-
gacją z partnerskiej gminy
Huanggang z Chin.

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

Sprawozdanie z pracy burmistrza

od 18 lutego do 18 marca 2015 r.

Gmina Piaseczno została nagrodzona w konkursie dla samorządów wprowadzają-
cych innowacyjne rozwiązania w oświacie.

Nagrodę z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w imieniu burmistrza 

Piaseczna odebrała Prewodnicząca Komisji Oświaty Katarzyna Wypych   

Burmistrz docenił codzienną pracę sołtysów z terenu

gminy Piaseczno          Foto Tomasz Pawlaki/URZĄD MIASTA

Spotkanie sołtysów z przedstawicielami samorządu
odbyło się w piątek 13 marca w Przystanku Kultura.
Rozpoczęło się od złożenia przez burmistrza i prze-
wodniczącego Rady Miejskiej życzeń wszystkim przy-
byłym sołtysom. – Z okazji obchodzonego w całym kraju
Dnia Sołtysa życzę Państwu przede wszystkim cierpli-
wości – powiedział burmistrz Zdzisław Lis, dziękując za
pracę na rzecz lokalnej społeczności. Burmistrz za-
pewnił o swojej pełnej gotowości do współpracy i re-
agowania na zgłaszane potrzeby i problemy. Z kolei
przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Obłoza obiecał
ulepszyć przepływ informacji między radnymi, sołty-
sami a urzędem.

Do życzeń przyłączył się muzyk Paweł Górski, który
krótkim, ale trafnym minirecitalem wywoływał co rusz
radość na twarzach słuchaczy i perfekcyjnie umilił spo-
tkanie. Po koncercie odbyło się wręczenie sołtysom spe-
cjalnych odznak (gwiazd sołeckich) i małych koszy z pia-
seczyńskimi ekoproduktami.

Na koniec części oficjalnej głos zabrał sołtys Złoto-
kłosu Wiesław Słowik, który zreferował wyjazd delegacji
sołtysów z naszej gminy na obchody Dnia Sołtysa zor-
ganizowane 11 marca w Koninie przez Krajowe Stowa-
rzyszenie Sołtysów. Gościem honorowym konferencji był
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komo-
rowski. Na zakończenie przemówienia Wiesław Słowik
przedstawił zaś pomysł na majowe spotkanie sołtysów,
które mogłoby się odbyć w Złotokłosie.

Dzień Sołtysa

Szanowni Państwo!

Realizujemy dla Telewizji Węgierskiej film dokumentalny o
kontaktach między stacjonującymi w okolicach Warszawy
żołnierzami węgierskimi a powstańcami i ludnością cywilną
podczas Powstania Warszawskiego.

Szukamy świadków, którzy brali udział w Powstaniu 
i mogą się podzielić wspomnieniami czy też zdjęciami lub
innymi pamiątkami związanymi z Węgrami.

Szukamy też ludzi, którzy jako ludność cywilna byli wspo-
magani przez Węgrów, jak też takich, którzy mają wyżej wy-
mienione wspomnienia czy pamiątki zachowane w rodzinie.

Kontakt: Kornel Kussinszky:  mkorridor@gmail.com,
tel.: 36 204 831 528

Ogłoszenie 

Czworonogi czekają na 
opiekuna
Zwierzaki czekają w Przytulisku Prima – 
–Vet w Konstancinie, tel. 22 756 09 75.

Dżek - ma około 4-5 lat. Począt-
kowo nieśmiały i płochliwy, te-
raz wesoły i dopraszający się
pieszczot. Lubi towarzystwo
innych psów, ma dobry stosu-
nek do dzieci, grzecznie zacho-
wuje się na spacerach. 

Martin - to psiak średniej wiel-
kości. Jest bardzo wesoły i do-
brze ułożony. Świetnie zna pa-
nujące w domu zasady. Lubi
inne psy, potrafi grzecznie cho-
dzić na smyczy, bardzo grzecz-
nie zachowuje się w aucie. 
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Chodniki tuż, tuż

Do końca lipca powinny zakończyć się prace związane

z budową chodników wzdłuż ul. Julianowskiej na od-

cinku od ul. Okulickiego w Piasecznie do ul. Kameralnej

w Józefosławiu Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

W zeszłym roku został oddany do użytku odcinek od ul. Prze-
smyckiego w Piasecznie do ul. Okulickiego. Obecnie trwają
prace na pozostałych etapach tej inwestycji, niezwykle
skomplikowanej pod względem prawnym. Prace prowa-
dzone są równolegle na całej długości ul. Julianowskiej.

Na odcinku od ul. Okulickiego do torów kolejowych
wykonano już większość prac energetycznych, teletech-
nicznych i brukarskich, związanych z budową chodnika 
i ciągu pieszo-rowerowego. Obecnie zaawansowane są
również prace związane z odtwarzaniem ogrodzeń posesji
przylegających do pasa drogowego.

Na odcinku od torów kolejowych do ul. Cyraneczki
również trwa układanie kostki na nawierzchni chodnika 
i ciągu pieszo-rowerowego. Równolegle trwają prace
związane z demontażem i odtwarzaniem ogrodzeń posesji
bezpośrednio przylegających do inwestycji.

Wykonano już chodnik i wjazdy bramowe po stronie
zachodniej pomiędzy ulicami Cyraneczki i Kameralną. Po
stronie wschodniej prace zostały czasowo wstrzymane.
Powodem były liczne protesty mieszkańców dotyczące
wielkości terenu zajmowanego pod chodnik. Obecnie
opracowywana jest dokumentacja zamienna oraz przy-
gotowywane są dokumenty do uzyskania nowej decyzji
ZRID (zgody na realizację inwestycji drogowej).

Po zakończeniu prac wzdłuż całej ul. Julianowskiej po-
wstanie po jednej stronie szeroki chodnik, a po drugiej
ciąg pieszo-rowerowy. Wzdłuż całego, liczącego ponad
2,6 km odcinka zbudowane zostaną zatoki autobusowe.
W obrębie skrzyżowania z ul. Cyraneczki powstanie trzy-
naście nowych miejsc postojowych, w tym dwa dla osób
niepełnosprawnych. W ramach inwestycji zostanie prze-
budowany także blisko stumetrowy odcinek ul. Komba-
tantów, na którym zostaną wykonane: kanalizacja desz-
czowa, jezdnia z kostki betonowej o szerokości 5,5 m, 
a po stronie północnej – szeroki chodnik.

Z zakresu inwestycji wyłączono skrzyżowanie z ul. Okulic-
kiego, które realizowane będzie przez Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich. W obrębie tego skrzyżowania gmina wy-
kona jedynie chodnik wyprowadzający ruch pieszy od strony
cmentarza przez skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 721.

Zakończenie budowy planowane jest do końca lipca, 
a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – do końca sierpnia
2015 roku.

Julianów i Józefosław Park przy Ogrodowej
Wyczekiwana przez mieszkań-
ców oaza ciszy i spokoju naj-
pierw stanie się wielkim placem
budowy. Została już wykonana
wycinka części drzewostanu.
Wkrótce ruszą kolejne prace bu-
dowlane, które realizowane
będą przez cztery różne firmy,
wybrane w przetargu rozstrzy-
gniętym przez gminę na po-
czątku marca.

Przetarg rozstrzygnięty

Przetarg na wybudowanie
alejek, placu wejściowego, par-
kingu i ogrodzenia wygrała
firma Ziel-Bud z Warszawy, za
cenę 519 360,69 zł. Za dostawę 
i montaż małej architektury, 
w tym ławek, koszy, stołów re-
kreacyjnych, tablic informacyj-
nych czy stojaków na rowery,
odpowiadać będzie firma S&S
Piłczyński z Dobczyc, która za-
proponowała kwotę 79 990 zł za
swoje usługi. Dostawą i monta-
żem oświetlenia parkowego zaj-
mie się firma Energo-Mix z Ło-
sia, za cenę 148 830 zł. Firma
SITA Piaseczno za cenę 77 760 zł
wykona nowe nasadzenia i zaj-
mie się ich pielęgnacją.

W ramach przedmiotu za-
mówienia miały zostać wybu-
dowane jeszcze obiekty do re-
kreacji i zabawy, takie jak
boisko do siatkówki plażowej 
o wymiarach 8 x 16 m, bois-
ko koszykówki o wymiarach 
17 x 30 m na nawierzchni bez-
piecznej, plac zabaw dla malu-
chów, park linowy i siłownia
zewnętrzna. Niestety przetarg 
w części dotyczącej dostawy 
i montażu wyposażenia parku
został unieważniony, ponieważ
cena najkorzystniejszej ofer-
ty przewyższyła kwotę, jaką
gmina zamierzała przeznaczyć
na ten cel. Jednak pojawiła się
opcja, dzięki której plac zabaw
może pojawić się w parku.

Głosujmy

Urząd zgłosił plac zabaw 
w Józefosławiu do konkursu,
w którym firma NIVEA Polska
Sp. z o.o. zobligowała się do
ufundowania budowy czter-
dziestu wybranych placów za-
baw w Polsce. Aby wygrać 
w konkursie „Podwórko NI-
VEA”, sami musimy się zaan-
gażować i głosować przez ca-
ły kwiecień (a gdyby się nie
udało, to i maj) na stronie
www.nivea.pl/podworko. Każ-
dego dnia każdy z nas będzie
mógł oddać jeden głos. To od
nas będzie zależeć powodzenie
w tym konkursie.

Zakres prac

Zarośnięty gęstwiną te-
ren przy ul. Ogrodowej o po-
wierzchni 25 000 mkw. prze-
mieni się w park, do którego z
przyjemnością będzie można
przyjść na spacer lub na jogging.
Teren pokryją alejki piesze o cał-
kowitej powierzchni 1715 mkw.
Alejki te będą miały szerokość 

2 m, umożliwiającą swobodny
spacer rodzin z wózkami, a ich
przebieg odbywać się będzie 
w obrębie starodrzewu i podro-
stu drzew liściastych. Na-
wierzchnia alejek pokryta bę-
dzie mieszanką mineralną na
podbudowie kruszywa łama-
nego, podobną do tej, która wy-
stępuje na terenie Górek Szy-
mona. Plac wejściowy od ul.
Ogrodowej zbudowany będzie z
kostki betonowej płukanej o gru-
bość 8 cm, w kolorze szarego
granitu. Wejście będzie możliwe
poprzez furtkę i bramę prze-
suwną, a teren zostanie w cało-
ści ogrodzony. Użytkownicy par-
ku będą mieli do dyspozycji 13
miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych w układzie uko-
śnym i jedno równoległe dla nie-
pełnosprawnych.

Teren zyska elementy ma-
łej architektury. Spacerowicze
będą mieli do dyspozycji 18 wol-
nostojących ławek z oparciem 
i 18 ławek prostych bez oparcia.
Wzdłuż alejek zostanie uloko-

wanych 20 koszy stalowych,
umiejscowione zostaną też ta-
blice z regulaminem. Z myś-
lą o piknikach i spotkaniach 
w parku pojawi się 7 kompletów
stołów rekreacyjnych z dwiema
ławkami bez oparcia. Nie za-
braknie też stojaków na rowery.

W ramach nowych nasadzeń
pojawi się zieleń wkomponowana
w siedlisko tego miejsca. Będą to
rośliny runa leśnego i parkowego
rosnące pod okapem drzew, w for-
mie jednogatunkowych dużych
plam. Spośród wielu gatunków
tego rodzaju roślinności wybrano
gatunki i odmiany, które nie są wy-
magające i będą w stanie prze-
trwać w naturalnym parku, gdzie
nie przewiduje się intensywnej
pielęgnacji. Rabaty z roślinnością
okrywową będą wzbogacone gru-
pami większych bylin, uatrakcyj-
niając kompozycje i nadając im na-
turalny charakter piętrowej
roślinności runa parkowego.

Prace przy budowie parku
powinny się zakończyć do koń-
ca czerwca 2015 roku.                    *

Wkrótce ruszy budowa parku w Józefosławiu.

Trwa przebudowa Mleczarskiej

– Obecnie na odcinku od ul Sy-
renki do torów kolejowych dobie-
gają końca prace brukarskie zwią-
zane z wykonywaniem chodnika
i ciągu pieszo-rowerowego. Nieba-
wem rozpocznie się korytowanie
głównego śladu jezdni i wykony-
wanie warstw podbudowy jezdni.
Prace te powinny potrwać kilka
dni, a potem możemy spodziewać
się pierwszej warstwy asfaltu –
mówi jeden z inspektorów nadzo-
rujących prace z ramienia gminy.

Budowa prowadzona jest
również od strony północnej.
Obecnie na odcinku od ul. Kra-
sickiego w kierunku ul. Energe-
tycznej zdejmowane są warstwy
starej jezdni, a odsłonięty w ten
sposób teren przygotowywany
jest do przebudowy infrastruk-
tury podziemnej. Równolegle do
tych prac trwa procedura przej-
mowania działek niezbędnych do
wykonania chodnika i ścieżki ro-
werowej.

Na 1100-metrowym odcinku
ul. Mleczarskiej zaplanowano
wykonanie jezdni z betonu as-
faltowego przystosowanej do
średniego natężenia ruchu, z do-
puszczeniem ruchu ciężkiego.
Wzdłuż ulicy wybudowane zo-
staną: ciąg pieszo-rowerowy,
szerokie chodniki oraz niewielki
pas zieleni, który oddzieli jezdnię
od ciągu pieszo-rowerowego. 
W ramach prac budowlanych
zostanie wykonana kanalizacja
deszczowa oraz przyłącza kana-
lizacji sanitarnej do posesji. W re-
jonie skrzyżowania z ul. Energe-
tyczną zostanie wybudowane
rondo z wyspą środkową z kostki
granitowej, które pozwoli w
płynny sposób przenieść ruch
pojazdów z ul. Energetycznej.

Łączny koszt przebudowy
ul. Mleczarskiej wyniesie po-
nad 6,5 mln zł i zostanie sfi-
nansowany z budżetu gminy
Piaseczno (ponad 4,5 mln zł)

oraz z budżetu spółki PWIK
Piaseczno (blisko 2 mln zł).

Głównym wykonawcą prze-
budowy jest wyłoniona w po-
stępowaniu przetargowym fir-

ma Mabau Polska. Prace po-
winny zakończyć się zgodnie 
z planem, a nową drogą samo-
chody pojadą w wakacje 2015
roku.                                                         *

Na ul. Mleczarskiej prace budowlane idą pełną parą. Na odcinku od ul. Syrenki do
torów w najbliższym czasie powinny pojawić się pierwsze warstwy asfaltu.

Klub MUKS Piaseczno w porozumieniu w Warszawskim Okrę-
gowym Związkiem Koszykówki zaprasza wszystkich chętnych
do udziału w kursie na sędziego koszykówki. Kurs skierowany
jest do tych wszystkich, którzy grają, grali, czy po prostu lubią
koszykówkę. Ukończenie kursu pozwoli poznać koszykówkę
od innej strony. Najlepsi mają otwartą drogę do rozwoju ka-
riery sędziowskiej i sędziowania naszej ekstraklasy, Euroligi czy
Olimpiady. Planowane rozpoczęcie kursu – po 15 kwietnia 2015
r. Kontakt do organizatora: kontakt@mukspiaseczno.com.pl
lub tel. 601 38 28 63. Zajęcia będą prowadzone na obiektach
GOSiR w Piasecznie. Zgłoszenia do 31 marca 2015 r.  

Zostań sędzią koszykówki

Dobiegają końca prace brukarskie na pierwszym etapie prze-

budowy ul. Mleczarskiej Foto Łukasz Wyleziński/UMiG

Spacer z przewodnikiem

Pod hasłem "Sezon czas zacząć" rusza pierwsza w tym

roku wycieczka piesza z przewodnikiem po Piasecznie.

Spacer odbędzie się 28 marca a poprowadzi go znawca hi-
storii Piaseczna, przewodnik PTTK Stanisław Hofman. Chętnych
prosimy o przybycie przed ratusz na miejskim rynku o godz.
10.00. Spacer potrwa ok. dwóch godzin. Impreza jest bezpłatna.
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Co dalej z Nadarzyńską

– Firma Tree Polska Sp. z o.o.,
która na zlecenie gminy wyko-
nywała rozbiórkę zniszczonych
budynków, zakończyła już pra-
ce wyburzeniowe i uprzątnęła
cały teren, na którym stały –
mówi Leszek Trzmiel inspektor
Wydziału Inwestycji nadzoru-
jący prace z ramienia gminy. –
Obecnie ruch pieszy i kołowy
na zamkniętym wcześniej od-
cinku ul. Nadarzyńskiej odbywa
się normalnie – dodaje. Z ulicy
zniknęły trzy budynki stojące
pod numerami 4, 6 i 8. Łączny
koszt ich rozbiórki wyniósł po-
nad 108 tys. złotych.

Pomysł na 

zagospodarowanie

Gmina nie ma jeszcze osta-
tecznego planu zagospodarowa-
nia tego terenu. Wiadomo jed-
nak, że budynki znajdowały się
w strefie objętej ochroną kon-
serwatora zabytków, który wy-

dając zgodę na ich rozbiórkę, na-
kazał odtworzenie zabudowy
pierzei ul. Nadarzyńskiej. Obec-
nie analizowane są różne moż-
liwości i pomysły na zabudowę
tych działek położonych w sa-
mym w centrum Piaseczna.

W lutym podczas sesji Rady
Miejskiej została zaprezento-
wana koncepcja budowy czte-
rech parkingów wielopoziomo-
wych w Piasecznie. Podczas
prezentacji został m.in. zapre-
zentowany pomysł odtworze-
nia wyburzonych kamienic
przy ul. Nadarzyńskiej, w po-
bliżu których zaproponowano
lokalizację parkingu wielopozio-
mowego dla ponad 300 samo-
chodów. Przedstawione rozwią-
zania zakładają wykorzystanie
całej przestrzeni kilku działek –
łącznie ponad 9600 mkw., po-
cząwszy od parkingu przy są-
dzie aż do ul. Nadarzyńskiej.
Gmina obecnie dysponuje więk-

szością tego terenu. Trwa przy-
gotowywanie odpowiednich
dokumentów w sprawie wy-
kupu ostatniej działki przy ul.
Nadarzyńskiej 6. Gmina za-
warła już z właścicielami
wstępną umowę.

Odtworzenie pierzei 

ul. Nadarzyńskiej

Zgodnie z zaleceniami kon-
serwatorskimi koncepcja za-
kłada odtworzenie pierzei ul.
Nadarzyńskiej w bardziej współ-
czesnej formie. Wewnątrz pro-
ponowanych budynków miesz-
kalnych zaproponowano wyko-
nanie ogólnodostępnego „zielo-
nego” patio, z lokalami usługo-
wymi w części parterowej bu-
dynków. Same budynki propo-
nuje się wykonać jako 3- lub
4-kondygnacyjne obiekty, w któ-
rych zaprojektowano kondygna-
cję podziemną wykorzystaną
jako halę garażową dla miesz-

kańców. Powstanie w ten spo-
sób 180 dodatkowych miejsc
parkingowych. Fasady nowych
kamienic zaprojektowano zgod-
nie z zaleceniami konserwatora,
uwzględniając konieczność od-
tworzenia historycznych pozio-
mów gzymsów i okien pierwot-
nych obiektów mieszkalnych.

Koncepcja parkingu

W projekcie przewidziano li-
kwidację istniejących prywat-
nych garaży na wydzielonych
działkach nr ewid. od 10/6 do
10/28, obr. 39, i – w ramach re-
kompensaty – zapewnienie ich
właścicielom indywidualnych,
samodzielnych garaży w parte-
rze projektowanego budynku
parkingowego. Parking zaprojek-
towano na 306 miejsc, w tym 21
wydzielonych boksów z bezpo-
średnim dostępem z ulicy. Po-
wierzchnia proponowanego
obiektu to ponad 9500 mkw.

Budynek garażu mógłby zo-
stać wykonany w technologii
żelbetowej słupowo-płytowej

wylewanej na miejscu. Elemen-
tem estetycznym części garażo-
wej byłaby elewacja wykoń-
czona płytami HPL imitującymi
okładzinę drewnianą w formie
pionowej żaluzji. Obsługę komu-
nikacyjną obiektu parkingowego
zapewniłoby projektowane prze-
dłużenie ul. Czajewicza, wzdłuż
którego powstanie nowa pie-
rzeja miejska wraz z nowo wy-
budowanym przez prywatnego
inwestora obiektem mieszkalno-
-usługowym.

Proponowana 

realizacja koncepcji

Scalony teren autorzy kon-
cepcji proponują podzielić na dwa
zadania inwestycyjne. Pierwsze
zadanie to budowa ogólnodo-
stępnego publicznego parkingu,
a drugie to realizacja zespołu 
budynków mieszkalnych wraz 
z usługami w części parterowej,
w historycznej strefie zabudowy.

Koncepcja zakłada realizację
obu etapów w formule partner-
stwa publiczno-prywatnego

gminy z podmiotem prywat-
nym lub sprzedaż działki pod
zabudowę mieszkaniową na
wolnym rynku.

Trudności 

formalnoprawne

Wielkość parkingu (powy-
żej 5000 mkw.) wiąże się z ko-
niecznością uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizację przed-
sięwzięcia.

Projekt koncepcyjny wy-
maga również zmiany obo-
wiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Założenia planu spełnia
planowana lokalizacja części
mieszkaniowo-usługowej, nato-
miast budowa parkingu wielopo-
ziomowego wymaga uzupełnie-
nia zapisów planu o możliwości
realizacji takiej inwestycji przy
uzyskaniu odpowiednich wskaź-
ników intensywności zabudowy,
powierzchni biologicznie czyn-
nej, a także wprowadzeniu do-
datkowej funkcji dla tego terenu.

W środę 11 marca zakończyły się prace rozbiórkowe zdewastowa-
nych kamienic przy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie. Ruch na tej
ulicy odbywa się już normalnie.

Wizualizacja proponowanych w koncepcji kamienic przy ul. Nadarzyńskiej

Grafika PDV Architekci/STUDIO DWA

Usytuowanie nowych obiektów wg. zaprezentowanej koncepcji odtworzenia zabudowy

przy ul. Nadarzyńskiej Grafika PDV Architekci/STUDIO DWA

Lekkoatletyczne Piaseczno

– Obecnie trwa korytowanie te-
renu starej bieżni wraz z korektą
jej geometrii oraz są układane
nowe krawężniki – mówi jeden 
z inspektorów nadzorujących
prace z ramienia gminy. Zgodnie
z planem w następnym etapie zo-
stanie wykonana specjalna war-
stwa podbudowy nowej bieżni.
Dopiero na tak przygotowanym
podłożu główny wykonawca ro-
bót firma Gardenia S.A. ułoży na-
wierzchnię asfaltowo-betonową,
na której zostanie ułożona ostat-
nia warstwa z wykładziny kau-
czukowej. Po zakończeniu tych
prac zostaną wykonane specjalne
oznaczenia dystansowe.

Nowa bieżnia będzie posiadać
sześć torów do biegów długo- 
i średniodystansowych oraz

osiem torów do biegów sprinter-
skich o długości od 60 do 100 me-
trów. Bieżnia będzie przystoso-
wana do użytkowania w butach
z kolcami, a sama jej nawierzchnia
będzie certyfikowana przez Polski
Związek Lekkoatletyczny – po za-
kończeniu wszystkich prac
główny wykonawca wystąpi 
o nadanie certyfikatu IAAF Class
1. Certyfikat ten w odniesieniu do
nawierzchni wymagany jest przy
organizacji imprez rangi Mi-
strzostw Polski.

Wiosną rozpocznie się rów-
nież remont pozostałych urządzeń
sportowych usytuowanych na te-
renie stadionu miejskiego. W su-
mie zostanie wykonanych sześć
obiektów sportowych, nie licząc
bieżni. W jednym z zakoli bieżni

wykonane zostaną dwa stanowi-
ska do pchnięcia kulą rozdzielone
skocznią do skoku wzwyż. Na
przeciwległym końcu istniejącego
boiska piłkarskiego, tuż przy bieżni,
zostanie wykonany rów z wodą
umożliwiający organizację biegów
z przeszkodami. Obok niego zosta-
nie zbudowana skocznia do skoku
o tyczce, a za nią dwie skocznie do
skoku w dal i trójskoku. Wszystkie
wykonane obiekty będą posiadać
certyfikaty IAAF wymagane przez
Polski Związek Lekkoatletyki.

Lekko przebudowana zosta-
nie również trybuna dla widzów,
na której zostanie zdemontowany
pierwszy rząd siedzeń, a na tym
miejscu zostanie wykonany no-
wy chodnik z kostki betonowej
oddzielający bieżnię i trybuny.

Na całym terenie stadionu
zostanie odtworzona zieleń,
która w związku z wykonywa-
niem prac budowlanych ulegnie
zniszczeniu. Na boisku trawia-

stym odtworzona zostanie na-
wierzchnia z odpowiednio dobra-
nych mieszanek traw.

Prace powinny zakończyć się
jeszcze w tym roku. Koszt wyko-

nania bieżni to blisko 2,5 mln zł.
Koszty wykonania urządzeń spor-
towych będą znane po rozstrzy-
gnięciu przetargu. W budżecie na
ten cel przewidziano 500 tys. zł.

Trwają prace budowlane związane z remontem bieżni lekko-
atletycznej na stadionie miejskim, a już niebawem rozpocznie
się przebudowa pozostałych urządzeń sportowych.

Jeszcze w tym roku będzie można korzystać z nowych obiektów lekkoatletycznych na

miejskim stadionie                                                                  Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA



Linia P3 rusza spod Urzędu
Miasta i jedzie przez centrum
miasta do Szpitala św. Anny, 
i dalej ulicami Sienkiewicza,
Polskiego Państwa Podziem-
nego, Pod Bateriami i IV Pułku
Ułanów dociera do Jazgarzewa,
Wólki Pęcherskiej, Bogatek,
Grochowej, Pęcherów i Łbisk.
W drodze powrotnej bus rów-
nież skręca do szpitala, i dalej
ulicami Mickiewicza, Wojska
Polskiego, Jana Pawła II, Chy-
liczkowską i Zgody dojeżdża do
Urzędu Miasta.

Kolejna linia – P2 – to prze-
kształcona linia dowożąca dzieci
do szkoły przy ul. Kameralnej,
która obsługiwana była dotych-
czas przez PKS Polonus. Obecnie
weszła ona w skład linii oznako-
wanych literą P i funkcjonuje na
ujednoliconych zasadach linii do-
wozowych finansowanych z bu-
dżetu gminy Piaseczno. P2 kur-
suje cztery razy dziennie (dwa
kursy rano i dwa wczesnym po-
południem), a rusza z przystanku
przy cmentarzu przy ul. Julia-
nowskiej, następnie ulicami Geo-

detów, Ogrodową, Działkową,
Wilanowską, Geodetów i Julia-
nowską dociera do szkoły przy ul.
Kameralnej. Tą samą trasą auto-
busy wracają do cmentarza.

Przetarg na świadczenie
usług przewozowych liniami
typu P wygrała firma SEKAR –
TRANS Sp. z o.o. z Falent. Prze-
woźnik ten emituje własne bi-
lety i w autobusach nie są hono-
rowane bilety ZTM. Opłaty za
przejazd liniami P1 i P2 wynoszą:

za bilet jednorazowy pełnopłatny
– 3 zł, a za ulgowy – 1,50 zł. Bilet
miesięczny pełnopłatny kosztuje
70 zł, a ulgowy połowę tej ceny.
Pasażerowie linii P3 za przejazd
płacą 5 zł (ulgowy – 2,50 zł), a bilet
miesięczny kosztuje 90 zł (nor-
malny) i 45 zł (ulgowy).

Rozkłady jazdy wszystkich
nowych linii dostępne są na
gminnej stronie internetowej
www.piaseczno.eu w dziale po-
święconym komunikacji.          *
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Młodzieżowa Rada Gminy rusza z kolejnym projektem.

Chce stworzyć miejsce dla młodych, którzy interesują się

dziennikarstwem i mediami.

Poprzez portal młodzież pragnie promować nieznane
lokalne talenty. – Lubisz pisać? Masz ambicje dziennikarskie?
Lubisz media? A może chciałbyś być prezenterem telewi-
zyjnym? Zgłoś się do Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno –
zachęca Piotr Nowak, rzecznik prasowy tej grupy.

Nowy portal ma być przestrzenią dla piaseczyńskiej mło-
dzieży, w której publikowane będą najważniejsze informacje
ze świata i okolicy, tematyczne artykuły, felietony, oferty pracy,
wolontariatu i korepetycji oraz wiele innych. MRG chce też
stworzyć piaseczyńską młodzieżową telewizję internetową.
Dla tych, którzy chcieliby zostać reporterami lub prezenterami,
rozwijać swoje umiejętności i współtworzyć lokalne media,
organizowane jest spotkanie – 27 marca o godz. 17.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Ko-
ściuszki 5. – Zacznijmy działać razem. Jeśli masz pytanie, napisz
na adres: mrg.piaseczno@gmail.com – dodaje Piotr Nowak.

Współtwórz lokalny portal
Śladami kultury minojskiej

Kissamos i Chania, miejscowości w
zachodniej części największej grec-
kiej wyspy – Krety, były miejscem
pierwszego międzynarodowego
spotkania grup uczniów i nauczy-
cieli biorących udział w projekcie
Erasmus+ „Mit dem interaktiven
Kulturko�er durch Europa reisen”
realizowanym w latach 2014–2016.
Gospodarzem spotkania było 2.
Gimnazjum w Kissamos, do któ-
rego przybyli reprezentanci
wszystkich szkół partnerskich, a
mianowicie szkół z Węgier (główny
koordynator projektu), Polski, Tur-
cji i Estonii.

Gimnazjum im. ks. Jana Twar-
dowskiego w Chylicach repre-
zentowała jedenastoosobowa de-
legacja, w skład której weszli
uczniowie klas I i II gimnazjum, dy-
rektor Gimnazjum – pani Małgo-
rzata Rygier-Jaworska, koordyna-
torka projektu i nauczycielka języka
niemieckiego – pani Anna Czajka-
Przepióra oraz nauczycielka języka
polskiego – pani Agnieszka Hre-
siukiewicz. Wizyta odbyła się 
w dniach 15–21 lutego 2015 roku.

Tematem przewodnim spo-
tkania była kultura i sztuka kreteń-
ska – jako pierwsza kultura euro-
pejska. Uczestnicy spotkania mieli
możliwość zwiedzenia Muzeum

Archeologicznego w Kissamos i za-
poznania się ze wspaniałą kolekcją
zbiorów archeologicznych, po-
cząwszy od okresu prehistorycz-
nego aż po okres wczesnochrześci-
jański. Elementy kultury minoj-
skiej mogliśmy także odnaleźć,
zwiedzając Muzeum Morskie w
Chanii oraz stanowiska archeolo-
giczne usytuowane w różnych
punktach miasta. Muzeum Folk-
loru, Muzeum Szkolnictwa oraz
Muzeum Drzewa Oliwnego po-
zwoliły zdobyć szereg interesują-
cych informacji na temat kre-
teńskiej sztuki ludowej oraz co-
dziennego życia mieszkańców tej
pięknej i zachwycającej swoją róż-
norodnością wyspy.

Oprócz codziennych warsz-
tatów uczniowie mogli poznać
bliżej kulturę kreteńską oraz na-
wiązać przyjaźnie podczas zajęć
integracyjnych, wspólnych wy-
cieczek, międzynarodowego wie-
czoru karaoke oraz podczas po-
kazu greckich tańców ludowych.

Wielkim zainteresowaniem
cieszyła się nauka greckiego tańca
Sirtaki zorganizowana przez
uczniów gimnazjum w Kissamos.

Dla uczestniczących w spo-
tkaniu nauczycieli była to moż-
liwość wymiany doświadczeń,

poznania greckiego systemu
szkolnictwa, zaznajomienia się
z programami nauczania, pod-
ręcznikami oraz wzięcia udziału
w lekcjach pokazowych.

Wszyscy uczestnicy wrócili
bogatsi o nowe doświadczenia,
bardziej otwarci na nowe kultury
i pełni entuzjazmu, że już wkrótce
będą mogli ponownie spotkać się
ze swoimi przyjaciółmi.

Obecnie uczniowie gimna-
zjum przygotowują się do wizyty
w Estonii w kwietniu 2015 roku.

Więcej informacji o projekcie
można znaleźć na szkolnej stro-
nie internetowej: www.szkola-
chylice.pl w zakładkach „Era-
smus” i „Język niemiecki”.

Anna Czajka-Przepióra

koordynatorka projektu

Projekt realizowany w gminie

Piaseczno w ramach Pro-

gramu Erasmus+ Akcja 2: Part-

nerstwa Strategiczne.

*

Uczniowie Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach gościli na Krecie w ra-
mach programu Erasmus+ „Podróżując przez Europę z interaktywną walizką kultury”.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art. 35
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (DzU z 2014 roku, poz. 518) informuje, iż na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.
Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekretariacie burmistrza
oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu zamiesz-
czony został do publicznej wiadomości wykaz nierucho-
mości przeznaczonych do wydzierżawienia: części działek
oznaczonych nr ewid. 47, 49, 50, obr. 20, Piaseczno, plac
Piłsudskiego; części działek nr 41/6 i 41/10, obr. 12, położo-
nych w Piasecznie przy ul. Syrenki i ul. Puławskiej; części
działki 57, obr. 20, położonej w Piasecznie przy ul. Siera-
kowskiego; części działki 3/12, obr. 3, położonej w Piasecznie
przy ul. Chabrów i działki nr 411/5 położonej w Złotokłosie.

Gimnazjaliści z Chylic spotkali na Krecie kolegów z Węgier,

Turcji i Estonii                         

Ogłoszenie – wykaz nieruchomości

Zgodnie z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks
wyborczy (DzU. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaję do
wiadomości publicznej informację o numerze oraz granicy
stałego obwodu do głosowania, siedzibie obwodowej komisji
wyborczej oraz lokalu obwodowej komisji wyborczej do-
stosowanej do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – 
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Piasecznie
w okręgu nr 10, zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2015 roku. 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
może głosować korespondencyjnie. Dla celów głosowania
korespondencyjnego wyznaczono obwodową komisję wy-
borczą nr 18 z siedzibą w Piasecznie – Szkoła Podstawowa
Nr 1, ul. Świętojańska 18.

Termin zgłoszenia zamiaru głosowania koresponden-
cyjnego upływa 7 kwietnia 2015 r., termin wydłużony zgod-
nie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego.

Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy naj-
później w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą głosować
przez pełnomocnika. Termin złożenia wniosku o sporządze-
nie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 17 kwietnia 2015 r.

Więcej informacji dotyczących wyborów uzupełniają-
cych do Rady Miejskiej w Piasecznie w okręgu nr 10, za-
rządzonych na dzień 26 kwietnia 2015 roku, znajduje się na
stronie www.piaseczno.eu.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Zdzisław Lis

Obwieszczenie

Lokal wyborczy czynny będzie w godzinach 7.00. - 21.00.     

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY

PIASECZNO  Z DNIA 20 MARCA 2015 ROKU

Nowe linie autobusowe
16 marca gmina Piaseczno uruchomiła
trzy nowe linie autobusowe.

Przebieg trasy linii P-3

Przebieg trasy linii P-2
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Dodatkowy parking przy dworcu PKP

Każdy, kto choć raz chciał sko-
rzystać z możliwości pozosta-
wienia swego auta w Piasecznie
i odbycia podróży do Warszawy
pociągiem doskonale wie, że
znalezienie wolnego miejsca par-
kingowego w pobliżu stacji 
w Piasecznie wcale nie jest ła-
twym zadaniem. Problem ten
jest już od dłuższego czasu do-
strzegany przez władze gminy,
które wspólnie z wydziałami
merytorycznymi Urzędu Miasta
starają się znaleźć wolną prze-
strzeń parkingową w tym rejonie.

Jednym z efektów takiego
działania jest wydzierżawienie
przez gminę od prywatnego wła-

ściciela działki przy ul. Dworco-
wej 12. Na tej posesji urządzony
został całodobowy parking, który
może pomieścić kilkadziesiąt sa-
mochodów. – Zdaję sobie oczy-
wiście sprawę, że to nie rozwią-
zuje problemu parkowania przy
dworcu – mówi burmistrz Pia-
seczna Zdzisław Lis.  -  Prowa-
dzimy rozmowy z PKP dotyczące
przejęcia terenu po obu stronach
dworca i rozważamy możliwość
wybudowania na pozyskanych
w ten sposób działkach dwóch
parkingów wielopoziomowych,
które powinny rozwiązać pro-
blem parkowania w okolicach
dworca – dodaje burmistrz. 

W lutym podczas sesji za-
prezentowano koncepcję bu-
dowy dwóch parkingów wielo-
poziomowych w tym rejonie, 
o łącznej ilości 670 miejsc par-
kingowych. Jednak ich budowa
uzależniona jest przede wszyst-

kim od trwającej modernizacji
linii kolejowej Warszawa – Ra-
dom. Dopiero po zakończeniu
inwestycji PKP możliwe będzie
pozyskanie niezbędnych dla
przedsięwzięcia gruntów.        

*

W marcu przy ul. Dworcowej 12, nieopo-
dal stacji PKP w Piasecznie został urucho-
miony dodatkowy parking z miejscami
postojowymi.

Sposób odbioru odpadów
przez firmę Jarper

Gmina Piaseczno informuje, że będzie kontynuować pro-
gram bezpłatnego odbioru i utylizacji odpadów zawierających
azbest. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców informu-
jemy, że trwa nabór wniosków na 2015 rok.

Mieszkańców, którzy chcą skorzystać z bezpłatnego odbioru
i utylizacji azbestu, zachęcamy do złożenia odpowiedniego
wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Gmina Piaseczno
planuje przeprowadzić przetarg na odbiór i utylizację azbestu
na 2015 rok w kwietniu, w związku z tym prosimy o niezwłoczne
składanie ww. wniosków.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie www.pia-
seczno.eu, w kancelarii Urzędu oraz w Wydziale Gospodarki
Odpadami przy ul. Wojska Polskiego 54, pokój nr 3.

Odbiór azbestu będzie odbywał się sukcesywnie w okresie
od maja do końca listopada. Prosimy o odpowiednie przygo-
towanie odpadów do transportu – zdemontowane płyty azbe-
stowe powinny być złożone na paletach i ofoliowane.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Odpadami pod numerem telefonu: 22 736 29 83.

Odbiór azbestu w 2015 roku

Nowy parking czynny jest całą dobę

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Odbiór odpadów 
biodegradowalnych w 2015 r.

Powyższe odpady należy umiesz-
czać w pojemnikach, kontenerach
lub workach dowolnego koloru,
najlepiej przeźroczystych lub pół-
przeźroczystych – z wyjątkiem
kolorów żółtego i zielonego, prze-
znaczonych na odpady segrego-
wane. Pojemniki, kontenery lub
worki właściciel nieruchomości
zakupuje we własnym zakresie.

W przypadku wystawienia
odpadów biodegradowalnych 
w nieprzeźroczystych workach
uprzejmie prosimy o ich opisa-
nie – np. „odpady zielone”. Ozna-
czenie worków usprawni proces
odbioru odpadów oraz zapobie-

gnie łączeniu z odpadami zmie-
szanymi.

Jednocześnie informujemy,
że odbiór ww. odpadów będzie od-
bywał się w ramach wnoszonej
przez mieszkańców opłaty za go-
spodarowanie odpadami zgodnie
z harmonogramem. Harmono-
gramy odbioru odpadów są do-
stępne na stronie internetowej
urzędu www.piaseczno.eu w za-
kładce „Czysta gmina Piaseczno”
oraz w Wydziale Gospodarki Od-
padami przy ul. Wojska Polskiego
54, jak również w kancelarii
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5.

1 marca wznowiony został odbiór nielimi-
towanych ilości odpadów biodegradowal-
nych, w tym odpadów zielonych.

Delegacja z Huanggang

Podczas swojego pobytu w Polsce
goście z Chin spotkali się w Urzę-
dzie Miasta z burmistrzem Zdzi-
sławem Lisem, który przedstawił
im prezentację dotyczącą Pia-
seczna i samorządu. – Jesteśmy
pod wielkim wrażeniem waszego
ładu przestrzennego, chcieliby-
śmy, aby nasze miasto rozwijało
się w tak zrównoważony sposób
– podkreślał stojący na czele dele-
gacji Huang Liangzhang, wice-
przewodniczący komitetu kon-
sultacyjnego w Huanggang.

Mimo że licząca ponad 7,5
mln mieszkańców gmina pod
względem demograficznym i kul-
turowym znacząco różni się od
Piaseczna, to oba samorządy stoją

przed podobnymi wyzwaniami,
choć oczywiście w innej skali. Le-
żące nad Jangcy – największą
chińską rzeką – miasto Huang-
gang podobnie jak Piaseczno swój
dynamiczny rozwój przeżywa 
w ostatnich latach. Na jego obsza-
rze są zlokalizowane liczne zakłady
przemysłowe, miasto intensywnie
się rozbudowuje, zaś władze po-
nad połowę budżetu przeznaczają
na zadania oświatowe.

Obecnie z wizytą w Huang-
gang przebywa delegacja Rady
Miejskiej w Piasecznie, która zo-
stała zaproszona przez stronę
chińską z okazji piątej rocznicy
podpisania umowy partnerskiej
pomiędzy miastami. Z kolei na po-

czątku maja do Piaseczna przyje-
dzie piętnastoosobowa drużyna
pływacka z Huanggang, która na
zaproszenie sekcji pływackiej MKS
Piaseczno weźmie udział w mię-
dzynarodowych zawodach z oka-
zji 15-lecia istnienia naszej sekcji 
i basenu w Piasecznie. Współpraca
gminy Piaseczno z Chinami trwa
już kilka lat. W 2013 r. występ mu-

zyków i tancerzy z uniwersytetu
w Huanggang był ozdobą piase-
czyńskiego Pikniku Rodzinnego.
W 2012 r. muzycy z Centrum 

Kultury brali udział w dużym
festiwalu kulturalnym w Huang-
gang, a rok wcześniej nasza gmina
gościła tradycyjny chiński teatr 
i grupę pokazową kung-fu.

*

Przedstawiciele władz partnerskiego
miasta Huanggang w Chinach gościli 
z krótką wizytą w Piasecznie.

Delegacja Rady Miejskiej z partnerskiego miasta Huanggang

podczas spotkania z burmistrzem Zdzisławem Lisem

Foto Tomasz Pawlaki/URZĄD MIASTA

Od marca br. wznawia działalność mobilny punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Złotokłos. Punkt
będzie czynny w każdą 3 sobotę miesiąca z wyjątkiem 15 sierpnia
(termin zastępczy 8 sierpnia). Szczegółowy harmonogram dzia-
łania mobilnego punktu dostępny jest na www.piaseczno.eu

W Złotokłosie punkt znajduje się na terenie placu targowego
przy ul. 3 Maja. Punkt będzie czynny w godzinach 9.00–17.00. 
Z punktu mogą korzystać mieszkańcy gminy Piaseczno.

W punkcie można bezpłatnie oddać następujące odpady
pochodzące z gospodarstw domowych:
- odpady zielone (liście, trawa, gałęzie),
- złom stalowy i metali kolorowych (tylko o kodzie 20 01 40),
- puszki po napojach i żywności (tylko opróżnione z zawartości),
- 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 pochodzący z go-
spodarstw domowych, w tym zużyte świetlówki i żarówki ener-
gooszczędne,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.

Dla mieszkańców gminy Piaseczno działa stały Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przy ul. Tech-
nicznej 6 w Piasecznie, który jest czynny od poniedziałku do
piątku w godz. 9.00–18.00, a w soboty w godz. 9.00–17.00. Punkt
przyjmuje: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termome-
try 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, zu-
żyte opony, popiół z palenisk domowych, a także tzw. odpady
wielkogabarytowe, np. meble, duże zabawki czy rowery.

Mobilny punkt w Złotokłosie 

W związku z wieloma zgłoszeniami i pytaniami związa-
nymi z odbieraniem odpadów segregowanych i odpadów
zmieszanych do jednego samochodu uprzejmie informuję,
iż Wykonawca – firma Jarper posiada trzy samochody wie-
lokomorowe.

Samochody są skonstruowane w ten sposób, iż z tyłu po-
siadają dwa oddzielne zasypy, które mogą być używane do
odbierania odpadów segregowanych suchych, biodegrado-
walnych lub zmieszanych, w zależności od aktualnego zapo-
trzebowania. Następnie z boku, tuż za kabiną kierowcy, znaj-
duje się zasyp służący do zbierania szkła. Wszystkie zasypy są
całkowicie od siebie odseparowane. Opróżnianie tych zasy-
pów z odpadów następuje również w oddzielnej kolejności.

Samochody te wykonują usługi odbioru odpadów na
terenie Piaseczna oraz w miejscowościach: Józefosław, Za-
lesie Dolne, Gołków, Głosków, Głosków Letnisko, Bobrowiec,
Kamionka.

Dofinansowanie 
kosztów kształcenia
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia

25 marca 2015 roku do chwili wyczerpania środków będą

przyjmowane: wnioski o dofinansowanie kosztów kształ-

cenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajo-

wego Funduszu Szkoleniowego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, ul. Szkolna 20, pok. 13
(dział szkoleń); tel. 22 737 62 12; www.puppiaseczno.com; 
e-mail: sekretariat@puppiaseczno.com

UWAGI:

1. Wnioski będą rozpatrzone w ciągu 30 dni od dnia złożenia
kompletnego wniosku.
2. Informacja o wstrzymaniu przyjmowania wniosków zostanie
umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Urzędu
Pracy w Piasecznie (www.puppiaseczno.com).
3. Wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przy-
padku wydruku komputerowego każda strona musi być pa-
rafowana przez Wnioskodawcę.
4. Kwota do podziału z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
w 2015 r. wyniesie 1 200 000 zł.



Piaseczyńska KULTURA

Krakowską grupę kabaretową

tworzy czwórka komików: Be-

ata Rybarska, Andrzej Kozłow-

ski, Maurycy Polaski i Łukasz

Rybarski. W procesie twórczym

uczestniczy także Tomasz Ol-

bratowski, dziennikarz-satyryk

z radia RMF FM. Kabaret, cie-

szący się dużą popularnością 

w kraju, wystąpi w Piasecznie

z najnowszym programem „Va-

riaté”, pełnym skeczy, monolo-

gów i piosenek. Błyskawiczne

tempo programu, szereg inteli-

gentnych skojarzeń i mnóstwo

dowcipnych aktualności stano-

wią o jego powodzeniu na es-

tradach całego kraju. Spotkanie

z Kabaretem pod Wyrwigro-

szem to absolutna gwarancja

radośnie spędzonego wieczoru. 

Słów kilka o Kabarecie

Kabaret pod Wyrwigroszem

założony został w 1994 roku.

Przez kilka lat występował 

w Piwnicy pod Wyrwigroszem

w Krakowie. Kabaret wystąpił

kilkanaście razy gościnnie na

scenie Teatru STU. 1997 okazał

się rokiem przełomowym, ze

względu na udział w benefisie

Iwony Bielskiej, emitowanym

na antenie TVP 2 i TV Polonia.

W lutym 2008 roku kabaret na-

grał wersję przeboju „Jožin z ba-

žin” zespołu Banjo Band z Cze-

ch, zatytułowaną „Donald ma-

rzy”. Utwór wykonany został 

w programie „Pojedynek nie na

żarty” TVP 2 i zyskał rozgłos

dzięki upowszechnieniu przez

portale internetowe. W marcu

2013 roku grupa zrealizowała te-

ledysk do wykonanej w parody-

stycznej formie języka cze-

skiego piosenki „Ona nie tańczy

dla mnie”, będącej parodią prze-

boju „Ona tańczy dla mnie” 

zespołu Weekend. Kabaretrów-

nież  współpracował z radiem

RMF FM, m.in. realizując „Mię-

dzy Bugiem a prawdą” – cykl

słuchowisk satyrycznych o ro-

dzinie z Kresów.       

*                                                      

Zapraszamy Państwa do niezwykłej podróży po Piasecz-

nie. Książka dostępna jest w Biurze Promocji i Informacji

Gminy Piaseczno.

Historyczne piaseczyńskie nazwiska, najstarsi obywatele
naszego miasta wspominają czasy, które minęły i miejsca,
których już nie ma. – Opowieści naszych nestorów, opa-
trzone archiwalnymi, w części nigdzie dotąd niepubliko-
wanymi zdjęciami, a spisane pieczołowicie przez Małgorzatę
Kawkę, to rzecz bezcenna – podkreśla Małgorzata Sztu-
romska, która wspólnie ze Stanisławem Hofmanem kon-
sultowała wydawnictwo, dobierając do niego fotografie.

„Dzisiejsze Piaseczno to w dużej mierze nowi, napływowi
mieszkańcy, którzy pojawili się tu zwabieni bliskością War-
szawy, dostępnością pracy i niższymi cenami nieruchomo-
ści. Siłą rzeczy niewiele wiedzą o miejscu, w którym żyją.
Zaganiani, kursujący pomiędzy domem a pracą, nie mają
czasu ani siły, by je poznać. Starzy mieszkańcy wiedzą i pa-
miętają wiele, ale z kolei nie mają jak i komu tej wiedzy
przekazać. A potem odchodzą. Odchodzą ludzie, znikają
miejsca, domy… W ich miejsce pojawiają się nowe. Stare
Piaseczno znika. Znika też pamięć o nim.

Tymczasem bez znajomości historii i tradycji miejsca, 
w którym żyjemy, trudno jest się z nim utożsamić, polubić
je. Stąd narodził się pomysł akcji »Łapmy stare Piaseczno«”
– pisze we wstępie pomysłodawczyni, radna Magdalena
Woźniak. Akcji, której celem jest – poprzez rozmaite formy:
nagrania, zapisy, filmy i fotografie – złapanie i zachowanie
pamięci o Piasecznie. Czekamy na propozycje, projekty 
pomysły od osób prywatnych, stowarzyszeń, fundacji, or-

ganizacji, szkół – słowem od każdego, kto jest zaintereso-
wany tematem i ma pomysł na złapanie starego Piaseczna.

Książka ukazała się nakładem Biura Promocji i Informacji
Gminy Piaseczno, można ją otrzymać w pokoju 96 na III pię-
trze w Urzędzie Miasta.

Na polepszenie humoru
19 kwietnia w Piasecznie na deskach
Centrum Kultury wystąpi Kabaret pod
Wyrwigroszem.

Rabaty dla dużych rodzin

Dwie nowe firmy prywatne przyłączyły się do programu

rabatowego piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny.

Firma Legowisko z Piaseczna zaproponowała atrakcyjne
zniżki na korzystanie z tzw. Placu Budowy, gdzie można układać
klocki lego bez konieczności zakupu zestawu, a także rabaty
przy organizacji urodzin orazi zapisie na zajęcia i warsztaty.

W branży zdrowia również pojawił się nowy partner –
Centrum Stomatologiczne Dental Spa Józefosław, które dla
rodzin posiadających Kartę zapewnia bezpłatny przegląd
stomatologiczny i wizytę adaptacyjną dla dzieci do lat 6, 
a także rabaty na zabiegi stomatologiczne.

Program rabatowy piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny,
który funkcjonuje na terenie gminy Piaseczno od 1 października
2012 roku, jest kontynuowany przez piaseczyńskie jednostki 
i rozwija się ustawicznie dzięki wkładowi firm komercyjnych.
Przedsiębiorców, którzy chcieliby wspomóc duże rodziny, za-
chęcamy do włączania się do programu Karty Dużej Rodziny.
Informacji w tym zakresie udziela Biuro Promocji i Informacji
Gminy – nr tel.: 22 701 76 50, e-mail: promocja@piaseczno.eu.

Szczegółową ofertę rabatową wszystkich firm z różnych
branż prezentujemy na specjalnej podstronie poświęconej
Karcie Dużej Rodziny na www.piaseczno.eu.

Kiermasz Wielkanocny
W Niedzielę Palmową, jak co roku, na rynku rozstawione będą świąteczne kramy.

Od godziny 10.00 tradycyjnie na
piaseczyńskim rynku będzie
można kupić na stoiskach pi-
sanki, palmy wielkanocne, ręko-
dzieło, wyroby z wikliny, wypieki
domowe i różne świąteczne sma-
kołyki. Nie zabraknie również roz-
stawionego na placu stołu wiel-

kanocnego ze świątecznym po-
częstunkiem dla mieszkańców.
Burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis
złoży wielkanocne życzenia i po-
dzieli się jajkiem z mieszkańcami
około godz. 12.30.

Podczas Kiermaszu nastąpi
rozdanie nagród laureatom wielka-

nocnych konkursów organizowa-
nych przez Muzeum Regionalne w
Piasecznie. Będzie można zobaczyć
najładniejszą tradycyjną palmę 
i spróbować najsmaczniejszego
świątecznego wypieku. Palmy kon-
kursowe będzie można kupić, a do-
chód z ich sprzedaży zasili konto
Fundacji Pomóż Dorosnąć. Dla naj-
młodszych przygotowano różne
konkursy i zagadki wielkanocne.

W Przystanku Kultura w ra-
mach Kiermaszu prowadzone
będą bezpłatne rodzinne warsz-
taty plastyczne, podczas któ-
rych chętni spróbują wykonać
palmę, pisankę lub inną ozdobę
wielkanocną. Warsztaty będą
trwały od 12.00 do 14.00. Go-
dzinę później planowane jest
zakończenie całego Kiermaszu.

Program na rynku:

10.00 – rozpoczęcie Kiermaszu 
10.00–15.00 – kramy handlowe:

pisanki, palmy, ozdoby wielka-
nocne, rękodzieło
10.00–12.00 – przyjmowanie
wypieków na konkurs – ma-
zurki i baby wielkanocne
ok. 12.30 – życzenia świąteczne
burmistrza, dzielenie się jajkiem
i poczęstunek żurem
13.00 – ogłoszenie wyników
konkursu na tradycyjną palmę,
wręczenie nagród
13.30 – ogłoszenie wyników
konkursu na mazurek i babę
wielkanocną, oraz wręczenie
nagród i degustacja konkurso-
wych wypieków
15.00 – zakończenie Kiermaszu 

Program w Przystanku 

Kultura:

12.00–14.00 – Rodzinne Warsz-
taty Plastyczne (bezpłatne) te-
matycznie związane ze świę-
tami wielkanocnymi.

*

Kiermasz obfituje w świąteczne ozdoby i rarytasy

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Łapmy stare Piaseczno

Medale za długoletnie pożycie

Uroczystość, która miała miejsce 
w Przystanku Kultura w piątek 20
marca, rozpoczęła się od wystę-
pu artystycznego w wykonaniu
uczniów ogniska muzycznego. Na-
stępnie z rąk burmistrza Zdzisława
Lisa medale i dyplomy otrzymali:
Państwo Daniela i Franciszek Gar-
bacik, Państwo Teresa i Stefan Ro-
wińscy, Państwo Krystyna i Tade-
usz Zduńczykowie, Państwo

Zenona i Kazimierz Całka, Państwo
Regina i Czesław Jadowscy, Pań-
stwo Irena i Kazimierz Krawczyń-
scy, Państwo Wiesława i Mieczy-
sław Krawieccy oraz Państwo
Janina i Michał Olenderowie. Każda
para jubilatów obdarowana została
również bukietem kwiatów i ko-
szem ze smakołykami. Uroczystość
zakończyła się toastem z szampa-
nem oraz wspólnym zdjęciem. Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Z okazji wspaniałego jubileuszu 50-lecia
pożycia małżeńskiego dziewięć par otrzy-
mało medale od Prezydenta RP.

Foto Łukasz Rybarski/STUDIO ARLEKIN


