
Po kilkudziesięciu latach strażacy

przenoszą się do nowej siedziby,

którą gmina wybudowała przy ul.

Saperów. Tym samym opuszczony

zostaje historyczny budynek w sa-

mym centrum miasta, gdzie do tej

pory stacjonowała jednostka Ochot-

niczej Straży Pożarnej.

Jak zagospodarować to miejsce?

Jakie usługi tam zlokalizować? Czy

zachować dotychczasowy wygląd

budynku, a może rozbudować go 

i nadać mu bardziej moderni-

styczny wygląd – lub wręcz wybu-

rzyć? Te pytania kierują do miesz-

kańców władze gminy, chcąc

skonsultować oczekiwania z moż-

liwościami prawnymi i finanso-

wymi samorządu.

Budynek dawnej strażnicy na

tyłach historycznego ratusza po-

wstał na początku XX wieku. Po 

II wojnie światowej dobudowane zo-

stały do niego garaże. Jest on objęty

opieką konserwatorską i wszelkie

pomysły na przyszłość trzeba będzie

też skonsultować z Wojewódzkim

Konserwatorem Zabytków. Po-

wierzchnia działki wynosi 692 mkw.

Zgodnie z miejscowym planem za-

gospodarowania przestrzennego,

maksymalna wysokość zabudowy

w tej części miasta wynosi 14 me-

trów, czyli 4 kondygnacje.

Państwa pomysły na temat tego,

jakie funkcje mógłby pełnić budynek

w tej lokalizacji, prosimy zamieszczać

w komentarzach na nowym profilu

facebookowym poświęconym rewi-

talizacji: facebook.cm/Rewitalizacja-

Piaseczna, lub przesyłać mailem na

adres: rewitalizacja@piaseczno.eu.
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3 lipca rusza młodzieżowe
wakacyjne kino plenero-
we. Filmy będzie można
oglądać w każdy piątek,
aż do końca sierpnia.

*str. 8

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 26 sierpnia
2015 r. o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

www.piaseczno.eu

„Jobs” w kinie letnimPolub rewitalizację
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Jakość powietrza na
Mazowszu

Służby wojewódzkie zbadały stężenie

zanieczyszczeń powietrza i przygoto-

wały raport oraz ostrzeżenia dla

mieszkańców.       str. 7

Mieszkańcy wspominali

Spotkanie z Małgorzatą Kawką, autorką

książki „Mieszkańcy wspominają”, oraz

mieszkańcami, których wspomnienia

zostały spisane, było okazją do wy-

miany myśli i refleksji na temat historii

Piaseczna. str. 8

Park przy Ogrodowej 

Wyczekiwana przez mieszkańców oaza ci-

szy, spokoju i relaksu nabiera już konkret-

nych kształtów.                                        str. 4

„Gazeta Piaseczyńska” jest najstar-

szą, nadal ukazującą się gazetą na

terenie powiatu piaseczyńskiego 

i jedną z najstarszych istniejących

gazet samorządowych w Polsce. Do

dziś ukazało się 211 wydań biule-

tynu. Pierwszy numer, który poja-

wił się w czerwcu 1995 roku, był

czarno-biały, a redagowali go ów-

cześni radni i społecznicy. Od po-

czątku był to samorządowy, bez-

płatny biuletyn informujący o naj-

ważniejszych wydarzeniach w gmi-

nie. Początkowo ukazywał się jako

dwutygodnik, a w chwili pojawie-

nia się innych tytułów lokalnych na

rynku przeszedł w tryb ukazywa-

nia się comiesięcznego.

Przełomowe zmiany przyniósł

rok 1998, w którym to gazeta zy-

skała wygląd magazynu. Na kredo-

wej okładce pojawił się pełnokolo-

rowy druk, a wewnątrz kilka-

dziesiąt stron na papierze offseto-

wym. Wtedy nakład biuletynu wy-

nosił 5 tys. egzemplarzy. – Tak było

aż do roku 2003, w którym nadali-

śmy „Gazecie Piaseczyńskiej” bar-

dziej gazetowego wyglądu. Zmie-

niliśmy format na A3, a papier na

gazetowy i znacznie obniżyliśmy

koszty druku, przy jednoczesnym

zwiększeniu nakładu najpierw 

do 10 tys. potem do 15 tys., a od

2014 roku do 20 tys. egzemplarzy.

Wtedy to gazeta pojawiła się na

głównych skrzyżowaniach, dworcu

PKP, a od niedawna także na targo-

wisku miejskim – mówi redaktor

naczelny Łukasz Wyleziński, który

prowadzi gazetę od 2001 roku.

Redakcją Biuletynu Informacyj-

nego Miasta i Gminy Piaseczno zaj-

muje się Biuro Promocji i Informacji

Gminy. – Sami składamy ją graficz-

nie, wykonujemy zdjęcia i redagu-

jemy teksty, korzystamy też z in-

formacji przekazywanych nam

przez różne organizacje, instytucje

czy samych mieszkańców – wyja-

śnia Łukasz Wyleziński. – Naszym

celem jest przede wszystkim dotar-

cie z informacją do mieszkańców.

Nie prowadzimy polemik, nie zaj-

mujemy się też akwizycją reklam,

dlatego nie konkurujemy z nieza-

leżną prasą lokalną, wręcz współ-

pracujemy z wszystkimi tytułami

ukazującymi się na naszym rynku

– dodaje kierownik Biura Promocji

i Informacji Gminy.

Na Mazowszu spośród 309 gmin

co druga wydaje własną gazetę sa-

morządową.                                                 *

W czerwcu 1995 roku ukazała się
pierwsza „Gazeta Piaseczyńska”. Oto
jak nasz biuletyn zmieniał się na prze-
strzeni lat.

Galeria sztuki, muzeum czy sklep?…
…a może czegoś całkiem innego oczekują mieszkańcy w miejscu dotychczasowej strażnicy
OSP przy ul. Puławskiej 3.

20 lat minęło…

Lato w Mieście

Gmina Piaseczno przygotowała na wa-

kacje szereg atrakcji, warsztatów i ko-

lonii dla dzieci i młodzieży z terenu na-

szej gminy. str. 5

Gmina uruchomiła nowy profil na

Facebooku poświęcony rewitali-

zacji Piaseczna, gdzie umiesz-

czane będą wszystkie pomysły,

koncepcje i pytania dotyczące

przestrzeni publicznej. * str. 4

Tak zmieniała się „Gazeta Piaseczyńska” od 1995 r.      

Po przeniesieniu strażnicy OSP do nowego obiektu, będzie można na nowo zagospodarować opusz-

czony budynek przy ul. Puławskiej                                                             Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA



Zawodnicy LUKS TRÓJKI ode-
brali z rąk burmistrza Zdzisła-
wa Lisa oraz przewodniczącego
Rady Miejskiej Piotra Obłozy
dyplomy z gratulacjami oraz
bony podarunkowe. Burmistrz
Zdzisław Lis, gratulując zawod-
nikom odniesionych sukcesów,
wyraził podziw dla ich determi-
nacji w walce o zwycięstwo, po-
mimo braku profesjonalnego
miejsca do kolarskich trenin-
gów na terenie naszej gminy.

Zawodnicy w składzie: Mi-
chał Rzeźnicki, Krzysztof To-
maszewski i Wojciech Kargul,
zajęli trzecie miejsce w kon-
kurencji „Sprint drużynowy”,
która odbyła się 26 maja 2015 r.
Dodatkowo w kolejnym dniu
zawodów Michał Rzeźnicki
zdobył brązowy medal w kon-
kurencji OMNIUM. Zawodnik
ten jest powołany do ścisłej re-
prezentacji Polski na Mistrzo-
stwa Europy.
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Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 9  10 czerw ca 2015 r.

Sesja rozpoczęła się od wręczenia wyróżnień dla zawodników
LUKS TRÓJKI za zajęcie trzeciego miejsca na Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski w kolarstwie torowym.

W dalszej kolejności radni przyjęli protokół z poprzedniej
sesji, a sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił
przewodniczący Rady Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu wniosków
i interpelacji skarbnik zapoznała radnych z sytuacją finansową
gminy.

Sprawozdania finansowe
Rada Miejska zatwierdziła sprawozdanie finansowe na rok

2014 oraz przyjęła absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno. Zatwierdzono też sprawozdania finansowe Biblioteki
Publicznej, Centrum Kultury oraz Samodzielnego Zespołu Pu-
blicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego za 2014 rok.

Zmiany budżetowe
Radni wprowadzili zmiany w budżecie na 2015 rok:

– dokonano zmiany funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa
Józefosławia;
– o 5 tys. zł zostały zwiększone wydatki na uczczenie rocznicy
wydarzeń w Lesie Chojnowskim;
– zmniejszono przychody budżetu w 2015 r. o kwotę 2 132 500,00
zł w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na budowę
PSZOK;
– kwotę 233 448,00 zł przeznaczono na 1) ul. Urbanistów 6 
w Julianowie – przyłącze gazu, kotłownię, instalację c.o. 
i ccw – 38 800,00 zł; 2) koncepcję, projekt oraz budowę Cen-
trum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie – 95 571,00
zł; 3) Szkołę Podstawową Nr 2 w Piasecznie – 22 952,00 zł; 4)
budowę skate parku w Piasecznie wraz z drogą dojazdową
– 76 125,00 zł;
– na odpracowanie zaległości czynszowych przeznaczono
59 810,00 zł;
– zdecydowano, że w Szkole Podstawowej Nr 1 kwotę 
10 556,00 zł przeznacza się na remont dwóch poręczy w sta-
rej części szkoły; w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym
za kwotę 300 zł zakupione zostaną nowe drzwi; w Zespole
Szkół Publicznych w Złotokłosie zostaną wymienione kom-
putery za kwotę 7 064,00 zł;
– zwiększono dochody o kwotę 1 335 280,00 zł z tytułu oświato-
wej subwencji ogólnej;
– kwotę 614 317,00 przeznaczono na obsługę komunikacyjną
wokół szkół;
– kwotę 126 000,00 zł przeznaczono na realizację gminnego
programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, np. na
Lato w Mieście, natomiast 55 000,00 zł zasili rozwój seniorskiej
piłki nożnej męskiej;
– zwiększono wydatki o kwotę 102 530,00 zł z przeznaczeniem
na odwodnienie Chyliczek – 69 990,00 zł; oraz odwodnienie 
ul. Staszica w Złotokłosie – 32 540,00 zł.

Rada wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Piaseczno na lata 2015–2025.

Zagospodarowanie przestrzenne
Radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania dla działki przy 
ul. Wierzbowej w Baszkówce oraz dla działki przy ul. Kon-
duktorskiej w Głoskowie.

Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego części Piaseczna.

Nieruchomości
Rada Miejska wyraziła zgodę na dokonanie zapłaty od-

szkodowania za działkę wydzieloną w trybie tzw. specustawy
drogowej w Józefosławiu. Zgodziła się również na nieod-
płatne nabycie przez gminę nieruchomości w Głoskowie
PGR, gdzie powstać ma plac zabaw. Podjęto też uchwały 
w sprawie sprzedaży nieruchomości: przy ul. Kilińskiego 
i ul. Zagajnikowej w Piasecznie, przy ul. Geodetów w Józe-
fosławiu, przy ul. Bociana Białego w Wólce Kozodawskiej.
Radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie części działki po-
łożonej w Piasecznie w rejonie ulic Zgoda, Młynarskiej i War-
szawskiej pod plac zabaw, na wynajęcie lokalu użytkowego
przy ul. Puławskiej 16 w Piasecznie, a także na wynajęcie
kiosku przy ul. Kościuszki. Wydzierżawiony ma zostać też
grunt przy ul. Jana Pawła II 59, z przeznaczeniem pod bar
gastronomiczny i sprzedaż artykułów drewnianych.

Pozostałe
Radni zdecydowali o zmianie statutu Zespołu Ekonomiczno-

-Administracyjnego Szkół oraz regulaminu Rady Oświatowej, 
a także zatwierdzili taryfy za wodę i ścieki na okres od 1 sierpnia
2015 r. do 31 lipca 2016 r. dla MSBM Patronat-3.

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

Zdobywcy trzeciego miejsca na Młodzie-
żowych Mistrzostwach Polski w Kolar-
stwie Torowym byli specjalnymi gośćmi
na sesji Rady Miejskiej.

Gratulacje dla brązowych medalistów

Zawodnicy LUKS TRÓJKI wraz z trenerem
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Budownictwo kubaturowe
• Dworzec PKP – trwają prace
wykończeniowe, podłączono
budynek do sieci cieplnej.
• Modernizacja budynku kolejki
wąskotorowej pod kątem hali
widowiskowej – trwa procedura
wyłonienia Projektanta, który
opracuje inwentaryzację bu-
dynków, wraz z ekspertyzami
technicznymi.
• Wymiana dachu budynku przy
ul. Sierakowskiego 11 (obiekt miesz-
kalny z częścią przedszkolną) 
– trwają prace budowlane.
• OSP Piaseczno – prowadzone
są roboty wykończeniowe we-
wnętrzne, trwa uruchamianie
węzła cieplnego.
• OSP Jazgarzew – termin za-
kończenia prac: wrzesień 2015.
• Szkoła Podstawowa w Zalesiu
Górnym – zakończenie prac bu-
dowlanych w sali gimnastycznej,
finalizacja procedury uzyskiwa-
nia pozwolenia na użytkowanie.
W modernizowanym obiekcie –
trwają prace wykończeniowe.
• Zespół Szkół w Józefosławiu –
trwają roboty: instalacyjne we-
wnętrzne, elewacyjne, drogowe
i zagospodarowania terenu.
• Centrum Edukacyjno-Multi-
medialne – złożono wniosek 
o pozwolenie na budowę.
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zale-
siu Dolnym – uzyskano pozwole-
nie na budowę. Projekt wykonaw-
czy w trakcie weryfikacji.
• Rozbudowa Zespółu Szkół w Ja-
zgarzewie – termin zakończenia
prac: sierpień 2016.
• Budynek przy skate parku –
trwają prace naprawcze.

Remonty dróg
• Piaseczno, ul. Traugutta, ul. Ba-
torego – wykonano nawierzch-
nię asfaltową

• Piaseczno, ul. Gałczyńskiego, ul.
Morcinka – ogłoszono przetarg na
wykonanie nakładki asfaltowej. 
• Zalesie Górne, ul. Szeroka, ul.
Przeskok, ul. Przebudzenia Wio-
sny – wybrano wykonawcę na
ułożenie nakładki asfaltowej. 
• Henryków-Urocze, ul. Pracka 
i ul. Wronia – wykonano na-
wierz-chnię asfaltową.
• Mieszkowo, ul. Szklarniowa
oraz ul. Traktowa – ogłoszono
przetarg na wykonanie nakład-
ki asfaltowej.
• Wola Gołkowska, ul. Płaczącej
Wierzby, ul. Piesza, ul. Pszczela
– utwardzono drógi tłuczniem.
• Wólka Pracka, ul. Zawadzka – wy-
konano nawierzchnię asfaltową.
• Szczaki, ul. Słoneczna – wyko-
nano nawierzchnię asfaltową .
• Żabieniec, ul. Wierzbowa, ul.
Kolejowa, ul. Leśna – wybrano
wykonawcę na ułożenie na-
kładki asfaltowej.
• Głosków Wieś ul. Żurawia oraz
ul. Karmazynowa – ogłoszono
przetarg na wykonanie nakładki
asfaltowej wraz z odwodnieniem. 
• Piaseczno ul. Szkolna –  wyko-
nano remont chodników na te-
renie osiedla przy ul. Szkolnej.
• Piaseczno ul. Zielna – ogło-
szono przetarg na wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej
lub nakładki asfaltowej.

Inwestycje drogowe
• Przebudowa ul. Szpitalnej od
ul. Sienkiewicza do al. Kalin –
trwa opracowywanie doku-
mentacji – spotkanie z miesz-
kańcami wyznaczono na dzień
29 czerwca br.
• Ul. Ptaków Leśnych w Ża-
bieńcu i Jastrzębiu – opraco-
wano koncepcję budowy chod-
nika wraz z odwodnieniem.
• Ciąg pieszo-rowerowy na prze-

dłużeniu ul. Kombatantów w Józe-
fosławiu – wykonano projekt bu-
dowlany, trwa procedura uzyska-
nia pozwolenia wodno-prawnego.
• Ul. Julianowska, budowa ścieżki
rowerowej i chodnika –  zaawan-
sowanie prac ok. 80%.
• Al. Wilanowska – ul. Jeziorki,
Zalesie Dolne, projekt i budowa
ciągu ulic od ul. Granicznej do
ul. Dworcowej – zakończono ro-
boty drogowe na odc. Sosnowa–
ul.Dworska. Zaawansowanie
całości prac ok. 65 %.
• Ul. Mleczarska w Piasecznie –
trwają prace budowlane, stan za-
awansowania całości prac ok. 80%. 
• Projekt rewitalizacji placu Ki-
siela oraz przebudowa Kanału
Piaseczyńskiego – złożono wnio-
sek o  uzyskanie pozwolenia na
budowę.
• Projekt i budowa ul. Wilanow-
skiej w Józefosławiu na odcinku
od ul. Działkowej do ul. Uroczej
– trwa opracowywanie pro-
jektu budowlanego. 
• Koncepcja układu komunikacyj-
nego oraz projekty powiązań dróg
gminnych i powiatowych z wę-
złem Antoninów  – przetarg unie-
ważniono,  konieczne jest zwięk-
szenie środków w budżecie.
• Ul. Jesionowa, Zalesie Górne –
trwa regulacja stanów praw-
nych działek pod drogę.
• Projekt przebudowy ulic: Pół-
nocnej, Świerkowej, Borowej
oraz parkingu przy ZSP w Pia-
secznie i ul. Głównej w Bobrowcu
– został złożony wniosek o wy-
danie decyzji ZRID dla ulic Pół-
nocna, Świerkowa, Borowa. 
• Projekt budowy ulic Krótkiej i Ol-
chowej w Józefosławiu – WZMiUW
nałożył na gminę obowiązek za-
miany przepustu na most.
• Projekt budowy ul. Wenus 
w Józefosławiu – projekt w op-
racowaniu.
• Projekt budowy ul. Żytniej na
odcinku od ul. Jarząbka do ul.
Nadarzyńskiej w Piasecznie –
trwają prace projektowe.
• Ul. Okrzei – trwa aktualizacja
dokumentacji.
• Projekt budowy ul. Śląskiej 
w Piasecznie – trwa opracowy-
wanie projektu.
• Projekt układu drogowego wraz
z odwodnieniem w obszarze ulic
Berberysowej i Irysów w Piasecz-
nie – trwa przygotowanie mate-
riałów do ogłoszenia przetargu
na wykonanie projektu.
• Projekt skrzyżowania ul. Ryb-

nej z ul. Gościniec, Wola Goł-
kowska/Robercin – trwa opra-
cowywanie dokumentacji.
• Przebudowa ul. Geodetów na od-
cinku od ul. Puławskiej do ul. Julia-
nowskiej, przebudowa kanału
deszczowego w ulicach Granitowej
i Rubinowej, oświetlenie i monito-
ring ul. Granitowej oraz projekt ul.
Energetycznej, od ul. Geodetów do
Rubinowej – trwa uzgadnianie pro-
jektu – ustalono spotkanie z miesz-
kańcami, w celu zaprezentowania
skorygowanego projektu.
• Projekt budowy ul. Polnej 
w Chyliczkach – wyłoniono wyko-
nawcę dokumentacji projektowej.

Oświetlenie
• Projekt i budowa oświetlenia
ul. Wojska Polskiego w Piasecz-
nie – wykonano etap II, na po-
zostałym odcinku trwa regula-
cja własności gruntów.
• Budowa oświetlenia ul. Gości-
niec Warecki we wsi Nowinki –
trwają prace budowlane.
• Oświetlenie ul. Polnej w Hen-
rykowie Uroczu – trwają prace
budowlane.
• Oświetlenie ul. Zielone Wzgó-
rze w miejscowości Głosków
Wieś – zadanie wykonane.
• Oświetlenie przedszkola i żłobka
w Baszkówce – zadanie w trakcie
realizacji.
• Oświetlenie ul. Do Lasu w Sie-
dliskach – trwa regulacja sta-
nów prawnych działek.
• Oświetlenie ul. Lirycznej i ul.
Dzikiej Miętej w Robercinie –
trwają prace budowlane
• Oświetlenie ul. Pod Lasem w Ru-
nowie – trwa regulacja stanów
prawnych działek.
• Projekt i budowa oświetlenia
ul. Mirabelki w Józefosławiu –
zadanie zakończono.
• Projekt oświetlenia, ul. Speł-
nionych Marzeń, Kwitnących
Kwiatów i Przyjemna w Basz-
kówce – trwa przygotowywa-
nie dokumentacji przetargowej
• Projekt oświetlenia ul. Za-
wadzkiej – trwa procedura wy-
boru wykonawcy.
• Budowa oświetlenia ul. Świersz-
cza w Jastrzębiu – w realizacji.
• Uzupełnienie oświetlenia ul.
Sarmackiej i ul. Borkowej w Gło-
skowie – w trakcie realizacji.
• Budowa oświetlenia placu za-
baw i boisk przy ul. Sowiej i Kor-
moranów  w Bobrowcu – uzy-
skano pozwolenia na budowę.
Trwają uzgodnienia z PGE.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Rozbudowana część szkoły w Józefosławiu gotowa będzie wraz 
z nowym rokiem szkolnym        Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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Poniżej przedstawiamy za-
rys najważniejszych spraw 
i problemów, którymi bur-
mistrz i kierownictwo zaj-
mowali się od 13 maja do 10
czerwca 2015 r.

Burmistrz ogłosił 

przetargi na:

• remont ul. Żurawiej i ul. Kar-
mazynowej w Głoskowie Wsi –
nakładka asfaltowa wraz z od-
wodnieniem;
• opracowanie projektów bu-
dowlanych dróg dojazdowych
DP1 oraz DP3 do węzła trasy 
S-7 w Antoninowie o długości
2700 m wraz z uzyskaniem de-
cyzji o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej;
• remont ul. Wierzbowej w Ża-
bieńcu – nakładka asfaltowa
oraz remont ul. Kolejowej –
nakładka asfaltowa;
• modernizację ul. Szerokiej,
remont ul. Przeskok w Zalesiu
Górnym – przedłużenie ul. Pięk-
nej do ul. Młodych Wilcząt –
nakładka, remont ul. Przebu-
dzenia Wiosny – pomiędzy ul.
Jastrzębi Lot i ul. Pionierów –
nakładka asfaltowa;
• usuwanie awarii sieci dre-
narskiej i odwodnieniowej na
terenie gminy;
• opracowanie projektu bu-
dowy ul. Polnej na odcinku od
ul. Urbanistów do ul. Moniuszki
oraz fragmentu ul. Moniuszki
od ul. Polnej do ul. Wschodniej.

Burmistrz zatwierdził 

przetargi na:

• zorganizowanie wypoczyn-
ku letniego z programem pro-

filaktycznym dla dzieci i mło-
dzieży z rodzin dysfunkcyjnych
z terenu gminy Piaseczno –
Mazury lub inny region z do-
stępem do akwenu wodnego,
wykonawca: Biuro Usług Tu-
rystycznych Wigra s.c., za
cenę: 1395 zł za osobę;
• wykonanie inwentaryzacji
systemu oświetlenia ulic mia-
sta i gminy Piaseczno z bazą
danych obiektów oświetlenia
w formie aplikacji interneto-
wej z elementami GIS, wyko-
nawca: Firma CITIES LIGHTING
CONSULTANTS sp. z o.o., za
cenę: 59 040,00 zł;
• odtworzenie elewacji, izo-
lację ścian fundamento-
wych oraz renowację tara-
sów w budynku Przedszkola 
Nr 3 przy ul. Jaworowej 4 
w Piasecznie, wykonaw-
ca: Przedsiębiorstwo Han-
dlowo-Usługowe „Helion”,
za cenę: 197 538,76 zł;
• remont ul. Traugutta po-
między ul. Norwida i ul. M. Ko-
nopnickiej w Piasecznie oraz
remont ul. Batorego – na-
kładki asfaltowe, wykonawca:
Firma FAL-BRUK Sp. z o.o. s.k.,
za cenę: 221 400,00 zł;
• remont ul. Szklarniowej 
i Traktowej w Mieszkowie, re-
mont ul. Zawadzkiej w Wólce
Prackiej, remont ul. Słonecz-
nej w Szczakach, wykonawca:
Firma Budimex SA, za cenę:
562 996,20 zł;
• wykonanie remontu pokry-
cia dachowego oraz moder-
nizację kominów w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym
z częścią przedszkola, położo-
nym przy ul. Sierakowskiego
11 i 11A w Piasecznie, wyko-
nawca: Firma SYNTAX Sp. z o.o.,
za cenę: 507 000,06 zł;
• zakup i dostawę materia-
łów do remontu dróg gmin-
nych, wykonawca: KRUSZY-
WOSORT P.P.H.U., za cenę:
kruszywo łamane dolomi-
towe – frakcja 4/31,5 mm za
52,00 zł/tonę, kruszywo ła-
mane dolomitowe – frakcja
31,5/5/63 mm za 50,00 zł/tonę,
kruszony gruz betonowy –

frakcja 4/100 mm za 40,00
zł/tonę, destrukt asfaltowy za
70,00 zł/tonę;
• rekonstrukcję pomieszczeń
kuchni oraz jadalni w budynku
Gimnazjum Nr 2 w Piasecznie,
wykonawca: Firma teNeo s.c.,
za cenę: 703 560,00 zł;
• remont ul. Leśnej w Ża-
bieńcu – nakładka asfaltowa,
wykonawca: P.P.U.H. EFEKT 
Sp. z o.o. Budowa i Naprawa
Dróg, za cenę: 356 700,00 zł.

Burmistrz unieważnił

przetargi na:

•zakup, dostawę i montaż me-
bli oraz wyposażenia szkol-
nego dla dobudowanej części
ZSP w Józefosławiu przy ul. Ka-
meralnej 11;
• konserwację rowów odwod-
nieniowych – eksploatacja stu-
dzienek, kanałów, wpustów
ulicznych na terenie gminy.

W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi spra-
wami, m.in. odbyły się nastę-
pujące spotkania i wydarze-
nia z udziałem burmistrza:
14 maja
– udział w uroczystym roz-
daniu nagród w konkursie
„Policjanci są wśród nas” 
w Szkole Podstawowej Nr 1;
15 maja
– udział w uroczystości wmu-
rowania kamienia węgiel-
nego pod budowę nowego
ratusza gminy Konstancin-
–Jeziorna;
16 maja
– udział w obchodach 60-le-
cia Krauzówki;
18 maja
– spotkanie z mieszkańcami
Józefosławia i Julianowa;
20 maja
– spotkanie z projektantami
Centrum Edukacyjno-Multi-
medialnego;
– udział w uroczystości wrę-
czania nagród „Diamenty
Forbesa”;
21–22 maja
– udział w konferencji samo-
rządowej „25 lat funkcjono-

wania samorządu teryto-
rialnego w Polsce – teoria 
i praktyka”;
23 maja
– festyn w Złotokłosie;
24 maja
– festyn w Głoskowie;
26 maja
– spotkanie w Grójcu z przed-
stawicielami gmin w sprawie
Piaseczyńsko-Grójeckiej Ko-
lei Wąskotorowej;
27 maja
– spotkanie samorządowców
z Prezydentem RP panem
Bronisławem Komorowskim;
28 maja
– spotkanie z panem W. Oł-
dakowskim – starostą Po-
wiatu Piaseczyńskiego;
30 maja
– festyn szkolny w Złotokło-
sie;
– udział w GeoPikniku w Jó-
zefosławiu;
– uroczyste otwarcie świe-
tlicy w Runowie;
– Piaseczyńska Piątka;
31 maja
– X Rally Piaseczno;
– Piknik Rodzinny w Piasecz-
nie – konsultacje w sprawie
parku miejskiego;
1 czerwca
– festyn w Głoskowie;
2 czerwca
– spotkanie z przedstawiciela-
mi gminy Lesznowola w spra-
wie budowy ul. Geodetów;
– uroczyste rozdanie nagród
w konkursie matematycz-
nym w ZSP w Chylicach;
3 czerwca
– udział w posiedzeniu Rady
Sportu;
8 czerwca
– udział w posiedzeniu Rady
Nadzorczej PUK SITA.

Burmistrz na bieżąco or-
ganizował posiedzenia kie-
rownictwa urzędu, podczas
których omawiane były bie-
żące sprawy gminy, współ-
pracował z organami Rady
Miejskiej oraz brał udział 
w posiedzeniach komisji Ra-
dy Miejskiej.                          *

Sprawozdanie z pracy burmistrza

od 13 maja do 10 czerwca 2015 r.

Rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie
budowy ścieżek rowerowych w gminie Piaseczno

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

W ramach projektu „Programowanie Rozwoju Obszaru Me-
tropolitalnego Warszawy – PROM”, w którym to projekcie
gmina Piaseczno jest partnerem, opracowywana jest „Kon-
cepcja budowy ciągów komunikacyjnych (ścieżek rowe-
rowych, ciągów pieszo-rowerowych) w gminie Piaseczno”.
Wykonawcą opracowania jest firma Vivalo Sp. z o.o.

Opracowanie zakłada stworzenie docelowego sys-
temu tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym
w gminie Piaseczno, z uwzględnieniem istniejącej infra-
struktury oraz planowanych zmian w układzie transpor-
towym gminy. W ramach projektu zostanie wykonana
pełna inwentaryzacja istniejącego systemu tras rowe-
rowych oraz zostaną zaproponowane rekomendacje
odcinków istotne z punktu widzenia układu transporto-
wego gminy, możliwe do współfinansowania z funduszy
UE w ramach perspektywy finansowej 2014–2020.

Dokument umożliwi gminie Piaseczno ubieganie się
o środki pomocowe z nowego instrumentu finansowego
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w ra-
mach którego przewidziano na budowę ścieżek rowe-
rowych WOF 63,8 mln euro.

Instrument ZIT dedykowany jest realizacji zintegro-
wanych projektów, które przyczyniają się do rozwoju
miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych. War-
szawski Obszar Funkcjonalny tworzy jedno miasto na
prawach powiatu (m.st. Warszawa), 14 gmin miejskich,
12 miejsko-wiejskich oraz 13 wiejskich. Administracyjnie
gminy te należą do 10 powiatów (legionowskiego, miń-
skiego, nowodworskiego, otwockiego, wołomińskiego,
grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, war-
szawskiego-zachodniego i żyrardowskiego).

Wstępna propozycja budowy ścieżek rowerowych 
w ramach ZIT zakłada realizację 5 projektów na terenie
gminy Piaseczno, które integrują się z istniejącym i pla-
nowanym układem tras rowerowych gmin sąsiednich 
w tym: Konstancin-Jeziorna, Lesznowola oraz Góra Kal-
waria. Koncepcja zakłada budowę tras rowerowych 
o długości ok. 16 km i szacunkowym koszcie 7,95 mln zł.
Wstępne propozycje projektów:
• Trasa rowerowa Puławska – Geodetów – Julianowska
na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej o dłu-
gości ok. 3,8 km, planowana trasa łączy się z istniejącym
układem dróg rowerowych na ul. Julianowskiej.
• Trasa rowerowa Mleczarska – Energetyczna – Wila-
nowska na odcinku od ul. Mleczarskiej do końca ul. Wi-
lanowskiej o długości ok. 4,0 km, planowana trasa sta-
nowi połączenie gminy Piaseczno z gminami Lesznowola
i Konstancin-Jeziorna.
• Trasa rowerowa Puławska – Kościuszki – Świętojańska
– al. Kalin długości ok. 3,1 km, planowana trasa łączy się
z istniejącym układem dróg rowerowych.
• Trasa rowerowa Kasprowicza – Reja – al. Lipowa na
odcinku od ul. Kasprowicza do al. Lipowej w Gołkowie 
o długości ok. 2,2 km, planowana trasa umożliwi dojazd
do dworca PKP w Piasecznie.
• Trasa rowerowa Nowinki – Zalesie Górne o długości
ok. 2,8 km, planowana trasa umożliwi dojazd do stacji
PKP Zalesie Górne oraz połączenie rowerowe z gminą
Góra Kalwaria.
Już dziś zachęcamy do przesyłania wniosków, w tym po-
mysłów i uwag na usprawnienie komunikacji rowerowej
w gminie Piaseczno. Uwagi można przekazywać, wypeł-
niając specjalnie do tego przygotowany formularz uwag
(dostępny na stronie: www.piaseczno.eu) do dnia 10 lipca
2015 r. w następujący sposób:
• drogą elektroniczną, na adres biuro@vivalo.pl;
• bezpośrednio na spotkaniu konsultacyjnym, które
przewidziano w połowie lipca br.;
• bezpośrednio w kancelarii Urzędu Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5.

Aktualne koncepcje opracowania będą udostępniane
na bieżąco na stronie Urzędu Miasta Piaseczno.

Ścieżki rowerowe

Nowy Komendant Policji

Uroczyste przekazanie obowiąz-
ków odbyło się w Komendzie
Powiatowej Policji w Piasecznie.
W obecności Komendanta Sto-
łecznego Policji oraz władz lo-
kalnych ustępujący komendant
mł. insp. Jarosław Konończuk
przekazał obowiązki swojemu
następcy mł. insp. Robertowi
Kokoszce.

– Jestem przekonany, że do-
tychczasowe wieloletnie do-
świadczenia z kierowania 
Komendą Powiatową Policji 
w Otwocku i Mińsku Mazowiec-
kim pomogą mł. insp. Rober-
towi Kokoszce pełnić wzorową
służbę w Piasecznie, które z racji
swego położenia jest swoistym
zapleczem stolicy naszego kraju
– mówił, przekazując rozkaz ob-
jęcia kierowania piaseczyńską

komendą Komendant Stołeczny
Policji insp. Michał Domaradzki.

W trakcie uroczystości po-
dziękowania za niemal dwu-
letnią służbę odchodzącemu
komendantowi oraz słowa po-
witania dla jego następcy skie-
rowali wszyscy obecni na uro-
czystości wójtowie, burmistrzo-
wie, przedstawiciele powiatu
piaseczyńskiego, radni gminy
Piaseczno oraz komendanci
piaseczyńskich służb Straży
Miejskiej i Państwowej Straży
Pożarnej.

Dotychczasowy komen-
dant mł. insp. Jarosław Konoń-
czuk został oddany do dyspo-
zycji Stołecznego Garnizonu
Policji i tam będzie kontynu-
ował swoją służbę.                                           

*

W dniu 2 czerwca obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie objął
młodszy inspektor Robert Kokoszka.

Uroczyste przekazanie obowiązków nowemu komendan-
towi policji                      Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
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Polub rewitalizację
Gmina uruchomiła nowy profil na Fa-
cebooku poświęcony rewitalizacji Pia-
seczna.

Park w nowej odsłonie
Z pytaniami do mieszkańców

wychodzą władze gminy i po-

wiatu, które wspólnie przygoto-

wują koncepcję rewitalizacji tej

zielonej części centrum Pia-

seczna. Korzystny wyrok Naczel-

nego Sądu Administracyjnego

umożliwił obu samorządom

przyspieszenie prac nad rewalo-

ryzacją parku. Pierwszym kro-

kiem ma być uporządkowanie

tego, co jest. Dlatego zdemonto-

wano już stare ogrodzenie od

ulicy Chyliczkowskiej i oczysz-

czono skarpę.

Kłopotliwe trybuny

Najwięcej emocji, zwłaszcza

wśród młodzieży, wzbudza te-

mat demontażu pozostałości po

starych betonowych trybunach.

– Spotkałem się już w tej sprawie

z przedstawicielami Młodzieżo-

wej Rady Gminy, samorządami

szkół LO i RCKU oraz harcerza-

mi – mówi Daniel Putkiewicz,

przewodniczący Rady Powiatu. 

– Z tych spotkań wynika, że nie

chodzi o same trybuny, tylko o

zachowanie miejsca spotkań dla

młodzieży. Jestem przekonany,

że zarówno gmina, jak i zarząd

powiatu wezmą to pod uwagę 

a nad ostateczną formą bę-

dziemy jeszcze rozmawiali.

Władze konsultują

Podczas Pikniku Rodzin-

nego odbyły się konsultacje

gminy i starostwa z mieszkań-

cami w sprawie przyszłości

parku. Na stoisku z mieszkań-

cami rozmawiali m.in. bur-

mistrz Zdzisław Lis, starosta

Wojciech Ołdakowski oraz sze-

fowie rad powiatu i gminy –

Daniel Putkiewicz i Piotr Ob-

łoza, a także radni. – Konsulta-

cje pokazały, że trafnie ocenili-

śmy potrzeby mieszkańców –

mówi burmistrz Zdzisław Lis.

– Z rozmów wynika, że najwię-

cej osób opowiada się za zbu-

dowaniem placu zabaw oraz

ustawieniem większej ilości ła-

wek. Chcemy zlokalizować tu

również boiska do siatkówki 

i koszykówki oraz zmodernizo-

wać alejki, z myślą zarówno 

o spacerowiczach, jak i osobach

uprawiających jogging – dodaje

burmistrz.

Na szczególny charakter

parku, związany z obszarem

starodrzewu i obiektów histo-

rycznych, zwraca uwagę Kata-

rzyna Paprocka, członkini za-

rządu powiatu. – To musi być

miejsce funkcjonalne, ale prze-

de wszystkim piękne, musi go-

dzić funkcję odpoczynku dla

dzieci, młodzieży, a także osób

starszych.

Swoje uwagi i pomysły mie-

szkańcy mogą zgłaszać w formie

komentarzy na nowym profilu

facebookowym poświęconym

zagadnieniu rewitalizacji: face-

book.cm/RewitalizacjaPiaseczna,

lub przesyłać mailem na adres:

rewitalizacja@piaseczno.eu.

O charakterze parku miejskiego mają zdecydować sami mieszkańcy. Czy ma to być miejsce spotkań, sportu, zabaw dla dzieci,
spacerów czy wypoczynku? A może uda się połączyć wszystkie te funkcje?

W chwili obecnej toczy się równolegle wiele działań w za-
kresie poprawy wizerunku przestrzeni publicznej na te-
renie gminy Piaseczno. Zaawansowane są prace budow-
lane przy powstającym parku w Józefosławiu, rozpoczyna
się proces inwestycyjny w park miejski przy ul. Chylicz-
kowskiej, wkrótce powstanie nowy park zachodni w oko-
licy al. Róż, rozpocznie się też przebudowa skweru Kisiela
w centrum miasta.

Jeśli chodzi o budynki użyteczności publicznej, to pod
koniec lata do użytku powinien zostać oddany dworzec
PKP, a już trwają przymiarki do remontu budynku muzeum
i nowego zagospodarowania historycznego obiektu po
dawnej strażnicy OSP. Swoją wstępną koncepcję ma rów-
nież obszar przy ul. Nadarzyńskiej, gdzie niedawno roze-
brane zostały stare kamienice.

– W ciągu najbliższych lat Piaseczno ma szansę zmienić
swoje oblicze. Aby te zmiany były zgodne z oczekiwaniami
mieszkańców, chcemy prowadzić dialog i lepiej wsłuchać
się w opinie, które dziś padają na licznych forach interne-
towych czy organizowanych spotkaniach – mówi Daniel
Putkiewicz, pełnomocnik burmistrza ds. rozwoju.

Wymianie takich myśli służyć ma nowa strona założona
przez gminę na Facebooku, gdzie umieszczane będą
wszystkie pomysły, koncepcje i pytania dotyczące prze-
strzeni publicznej. Wszystkich zainteresowanych kierun-
kami rozwoju Piaseczna zachęcamy do polubienia strony
facebook.com/RewitalizacjaPiaseczna oraz do dzielenia
się swoimi spostrzeżeniami.

Burmistrz wraz ze Starostą przedstawiają mieszkańcom pomysły na zagospodarowanie parku miejskiego

Foto Krzysztof Kasprzycki/ Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Przy Ogrodowej powstaje park

Prace budowlane przewidzia-

ne w pierwszej fazie właściwie

się zakończyły. Teren jeszcze

do niedawna wyglądający jak

dżungla wypiękniał i przeisto-

czył się w miejsce przyjazne

całym rodzinom. Przestrzeń par-

kowa zyskała ciekawie ukształ-

towane alejki o szerokości 2

metrów, nowe nasadzenia 

i oświetlenie. Spacerowicze

będą mogli piknikować przy

stołach rekreacyjnych rozloko-

wanych w różnych częściach

parku, a także przysiąść na jed-

nej z 18 wolno stojących ławek

z oparciem lub na ławce bez

oparcia (których również jest

18). Wzdłuż alejek zostało ulo-

kowanych 20 koszy stalowych,

a także tablice z regulaminem.

Wejście do parku jest możliwe

poprzez furtkę i bramę przesu-

waną. Na tych, którzy zdecy-

dują się przyjechać do parku

autem, czeka 13 miejsc posto-

jowych w układzie ukośnym 

i jedno równoległe dla osób z

niepełnosprawnością. Zamon-

towane zostały również stojaki

na rowery.

Wkrótce ogłoszony zosta-

nie przetarg na realizację

dwóch obiektów do rekreacji.

Boisko do siatkówki plażowej

o wymiarach 8 x 16 m oraz

boisko do koszykówki o wy-

miarach 17 x 30 m z pewno-

ścią nadady dynamiki i cha-

rakteru miejscu, które ma prze-

cież służyć osobom o różnych

zainteresowaniach. Całość in-

westycji powinna zostać od-

dana do użytkowania na ko-

niec wakacji.

Podwórko Nivea

Urząd zgłosił plac zabaw

w Józefosławiu do konkursu,

w którym firma Nivea zobli-

gowała się do ufundowania

budowy czterdziestu wybra-

nych placów zabaw w Polsce.

Dzięki ogromnemu zaangażo-

waniu mieszkańców udało się

w II turze załapać do tego

grona, pokonując w głosowa-

niu setki innych miejscowo-

ści. Dzieci placem zabaw będą

mogły się cieszyć już w sierp-

niu. Do dyspozycji będą miały

m.in. tunel rurowy „królicza

norka”, piaskownicę z dasz-

kiem, huśtawkę wahadłową,

„ważkę” i „bocianie gniazdo”,

kiwak dwuosobowy, grę ba-

lance, zjeżdżalnię i karuzelę.

*

Wyczekiwana przez mieszkańców Józefosławia i Julianowa oaza ciszy, spokoju i re-
laksu nabiera już konkretnych kształtów.

Trwa aranżacja zieleni w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

UiA.ZP.6721.33.2015.APA

Ogłoszenie Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o  oce-
nach oddziaływania na środowisko  (DzU z 2013 r. poz. 1235 ze
zmianami) zawiadamiam o przyjęciu Zmiany Studium Uwa-

runkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Miasta i Gminy Piaseczno - uchwałą nr 1589/LII/2014  Rady

Miejskiej w Piasecznie  z dnia 29 października 2014 r. oraz

informuję, że z treścią powyższych dokumentów wraz z uza-
sadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa
w postępowaniu oraz z podsumowaniem Strategicznej Oceny

na Środowisko i uzasadnieniem wyboru przyjętego doku-
mentu, można zapoznać się:
1. na stronie internetowej gminy Piaseczno www.bip.pia-
seczno.eu w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne/Stu-
dium uwarunkowań”,
2. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Ko-
ściuszki 5, 05-500 Piaseczno w Wydziale Urbanistyki i Archi-
tektury.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury
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Jubileusz 
Młodzieżowej Rady

Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno świętowała pię-

ciolecie swojej działalności.

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Z okazji pięciolecia swej działalności 25 czerwca 2015 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno od-

była się Jubileuszowa Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Pia-

seczno. Uroczystość rozpoczął przewodniczący młodej

rady Miłosz Gibas, witając serdecznie zaproszonych gości,

a wśród nich Burmistrza Zdzisława Lisa i byłego przewod-

niczącego Rady Miejskiej Michała Szweycera, z inicjatywy

którego powołano Młodzieżową Radę Gminy w 2010 roku.

Podczas spotkania zaprezentowano najgłośniejsze pro-

jekty podjęte przez Młodzieżową Radę od początku jej ist-

nienia, takie jak: „Nauczyciel z klasą”, Maraton pisania listów

Amnesty International 2014 , Kino Plenerowe czy  Street Wor-

kout. Przypomniano także o osiągniętych sukcesach. Nie za-

brakło także wzruszeń podczas  prezentacji filmu z pamiąt-

kowymi zdjęciami radnych wszystkich kadencji. Młodzieżowa

Rada Gminy podziękowała wszystkim osobom zaangażowa-

nym w jej działalność, a przewodniczący wyraził nadzieję, że

jej aktywność w przyszłym roku będzie tak samo wysoka.

Następna sesja z udziałem młodych radnych najprawdopo-

dobniej już we wrześniu. Zachęcamy młodzież do aktywnego

włączenia się w nasze działania. – mówi Miłosz Gibas .

Każdego kto chciałaby na własne oczy zobaczyć re-

zultaty działalności Młodzieżowej Rady Gminy, zapraszamy

do udziału w kolejnej edycji Kina Plenerowego, które MRG

przygotowała wspólnie z Biurem Promocji i Informacji

Gminy Piaseczno. Pierwszy pokaz filmowy już 3 lipca o go-

dzinie 21.30. 

Nefrytowy Zakątek

Przedszkolu Nr 11 w Piasecznie decyzją Rady Miejskiej zo-

stała nadana nazwa Nefrytowy Zakątek 

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Oficjalne uroczystości w placówce odbyły się 12 czerwca 2015

r. przy udziale między innymi władz naszego miasta.

Dyrektor przedszkola pani Małgorzata Adamus z radością

powitała zaproszonych gości, podziękowała osobom zaanga-

żowanym w nadanie nazwy za ich wkład w przedsięwzięcie, 

a także wyraziła nadzieję, że przedszkole nadal będzie dosko-

nałym miejscem rozwoju dla uczęszczających do niego dzieci.

List gratulacyjny w imieniu II zastępcy burmistrza Hanny

Kułakowskiej-Michalak, odpowiedzialnej w gminie za sprawy

oświaty, odczytała przewodnicząca Komisji Oświaty – radna

Katarzyna Wypych. Następnie burmistrz Zdzisław Lis w asyście

pani Małgorzaty Adamus, pani Katarzyny Wypych oraz pani

Ilony Osko, pomysłodawczyni nowej nazwy placówki, odsłonił

tablicę z nowym logo przedszkola. Autorką projektu okazała

się mama jednego z przedszkolaków – pani Anita Trojanow-

ska-Suchecka.

W kolejnej części spotkania goście mogli podziwiać do-

skonale przygotowane występy wychowanków placówki.

Dzieci zaśpiewały między innymi nowy hymn przedszkola, 

a słowa „Nefrytowy Zakątek to nauki początek” znakomicie

wpisały się w atmosferę spotkania.

Lato w Mieście

Sportowe Lato 

w Piasecznie 2015

Akcja, której organizatorem jest
Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Piasecznie, skierowana
jest do dzieci urodzonych w la-
tach 2004–2008 i będzie realizo-
wana w obiektach sportowych
Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00–16.00.

– Sportowe Lato cieszy się
od kilku lat bardzo dużym zain-
teresowaniem. Zapisy w tym
roku rozpoczęliśmy już od po-
czątku czerwca i w chwili obec-
nej jest dosłownie jeszcze kilka
wolnych miejsc w trzecim i pią-
tym tygodniu – mówi koordy-
nator akcji z ramienia GOSiR-u
Tomasz Stuczyński.

W tym roku zajęcia tema-
tyczne będą prowadzone przez
współpracujące z Gminnym
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
kluby sportowe. Wykaz zajęć te-
matycznych przedstawia się na-
stępująco:
• karate kyokushin – prowa-
dzący: Uczniowski Klub Spor-
towy BUSHI;
• taniec sportowy – prowadzący:
Klub Sportowy Grawitacja;
• boks z elementami kick-bo-
xingu – prowadzący: Klub Spor-
towy X-FIGHT Piaseczno;
• koszykówka – prowadzący:
Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy Piaseczno;
• piłka nożna – prowadzący:
Klub Sportowy GOSiRKi Pia-
seczno;

• kickboxing – prowadzący: Sto-
warzyszenie Sportowe Wi-
śniewski Kickboxing.

Zajęcia będą się odbywały
w wyznaczonych terminach
(na III i V tydzień zostały jeszcze
ostatnie wolne miejsca): 29
czerwca – 3 lipca (I tydzień), 
6–10 lipca (II tydzień), 13–17 lipca
(III tydzień), 20–24 lipca (IV ty-
dzień), 27–31 lipca (V tydzień).

Warto wspomnieć, iż w ra-
mach akcji dla uczestników za-
planowano nie tylko zajęcia
sportowe i tematyczne, ale
także wyżywienie i opiekę. Za-

pisu można dokonać telefonicz-
nie pod numerem: 22 716 66 00
(wewn. 39) lub osobiście na te-
renie hali GOSiR Piaseczno.

Więcej informacji na stro-
nie: www.gosir-piaseczno.pl.

Kulturalne Lato

W ramach Lata w Mieście
także Centrum Kultury w Pia-
secznie przygotowało pakiet
różnorodnych zajęć pod hasłem
Kulturalne Lato. Zaplanowano
siedem rodzajów warsztatów:
szachy, planszówki, rysunek 
i malarstwo, malowanie na
szkle, „aktywni 50+”, warsztaty
filmowe, indywidualne kon-
sultacje muzyczne. Zapisy na
warsztaty ruszyły 22 czerwca
drogą elektroniczną na stronie
www.kulturalnezajecia.pl/za-
pisy. Wyjątkiem są zapisy na in-
dywidualne konsultacje mu-
zyczne, które odbywają się
osobiście bądź telefonicznie 
w recepcji Przystanku Kultura.
Więcej informacji znajdziecie
Państwo na stronie: www.kul-
turalni.pl.

Wakacyjne wyjazdy 

i półkolonie w szkołach

Gmina Piaseczno w okresie
wakacyjnym organizuje letni
wypoczynek z programem pro-
filaktycznym dla dzieci i mło-
dzieży ze szkół podstawowych
i gimnazjów. W tym roku 
z oferty skorzysta 225 osób. 
W okresie od 13 lipca do 7 sierp-
nia dzieci wypoczywać będą 

w Mrzeżynie, do Białego Du-
najca wyjadą na dwa pierwsze
tygodnie sierpnia, a nad zale-
wem w Sielpi młodzież będzie
gościć od 31 lipca do 13 sierpnia.

Również w placówkach
oświatowych na terenie gminy
dzieci na początek wakacji mają
zapewnioną opiekę w ramach
Lata w Mieście 2015. Od 29
czerwca do 17 lipca, w godzi-
nach od 9.00 do 14.00, pod
okiem wychowawców 1017
uczniów w 8 szkołach podsta-
wowych będzie korzystało z za-
baw, zajęć ruchowych, gier 
i konkursów. Gmina zapewni
im również napoje, owoce, su-
chy prowiant lub obiad.

W drugiej połowie sierpnia,
w świetlicach w Głoskowie i Ża-
bieńcu gmina organizuje zajęcia
dla 75 dzieci i również zapewnia
posiłek, napoje i owoce.

Dyżury wakacyjne 

przedszkoli

1–10 lipca – Przedszkole Nr 5,
ul. Szkolna 18;
13–24 lipca– Przedszkole Nr 1,
ul Kauna 4;
27 lipca – 8 sierpnia – Przed-
szkole Nr 4, ul. Fabryczna 13;
10–21 sierpnia– Przedszkole Nr
7, ul. Młodych Wilcząt 7.

Bezpieczne wakacje

Podczas wakacji odpoczy-
wamy, jednak mogą się też
zdarzyć różne sytuacje niebez-
pieczne. Przypomnijmy więc
podstawowe numery alarmo-
we, które warto mieć zapisane
w swoim telefonie komórkowy
centrum powiadamiania ra-
tunkowego – 112, policja – 997,
straż pożarna – 998, pogotowie
ratunkowe – 999.

Dobrym pomysłem jest
również stworzenie w telefo-
nie kontaktu ICE. Skrót ICE to
ogólnoświatowy symbol ratu-
jący życie. Powinno się pod
nim zapisać numer telefonu
osoby, którą należy powiado-
mić w razie wypadku. Tak za-
pisany kontakt pozwala ratow-
nikom na zadzwonienie pod
wskazany numer i uzyskanie
ważnych informacji o poszko-
dowanej osobie, takich jak
grupa krwi, przyjmowane leki
itp. Jeśli masz kilka osób, które
mogą udzielić informacji na
twój temat, ich numery zapisz
jako nazwy kontaktów ICE1,
ICE2 itd. *

Gmina Piaseczno przygotowała na wakacje szereg atrakcji, warsztatów i kolonii 
dla dzieci i młodzieży z terenu.

– Chciałabym

wszystkim

uczniom życzyć

wspaniałych przygód,

ciekawych podróży 

i bezpiecznej zabawy,

a nauczycielom odpo-

czynku, nabrania no-

wych sił i pomysłów

do zrealizowania 

w przyszłym roku –

mówi Hanna Kuła-

kowska-Michalak,

II zastępca burmistrza. 

Komisja wysłuchała koncepcji
funkcjonowania placówek, przy-
gotowanych przez kandydatów
na dyrektorów, i po serii pytań
dokonała wyboru. Rozstrzy-
gnięte zostały cztery konkursy:
• Dyrektorem Przedszkola Nr 10
została pani Alina Basak, do-
tychczasowy dyrektor.

• W Gimnazjum Nr 2 od 1 wrze-
śnia dyrektorem będzie pani
Wioletta Grochowicz.
• Zespół Szkół Publicznych w Ja-
zgarzewie poprowadzi pan Ra-
dosław Bożek.
• Dyrektorem Szkoły Podstawo-
wej Nr 5 została pani Edyta Py-
szyńska.

Dyrektora Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Zalesiu Górnym nie
udało się komisji wyłonić w dro-
dze przeprowadzonego kon-
kursu. Żadna z kandydatek nie
otrzymała bezwzględnej liczby
głosów. W takiej sytuacji dyrek-
torem placówki zostanie osoba
wskazana przez organ prowa-

dzący. Decyzja zostanie podjęta
w najbliższym czasie.

Dziękujemy wszystkim kan-
dydatom, którzy wzięli udział
w konkursach. Gratulujemy
wybranym dyrektorom i ży-
czymy im sukcesów w zarzą-
dzaniu objętymi placówkami.

*

W dniach 17–19 czerwca odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów w pięciu
piaseczyńskich placówkach oświatowych. 

Konkursy na dyrektorów  rozstrzygnięte

Większość szkół w gminie Piaseczno udostępnia swoje boiska na okres całych wakacji

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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Możliwe ćwiczenia wojsk

Odpowiadając na współczesne

wyzwania bezpieczeństwa, Siły

Zbrojne RP intensyfikują i rozsze-

rzają zakres ćwiczeń wojskowych

prowadzonych na różnych obsza-

rach naszego państwa. Przedsię-

wzięcia te są prowadzone w sys-

temie narodowym oraz sojuszni-

czym, z wykorzystaniem sił i środ-

ków oraz naszych partnerów 

z Paktu Północnoatlantyckiego.

Informujemy, że kolejne ta-

kie ćwiczenia, z udziałem żołnie-

rzy Wojska Polskiego oraz in-

nych państw NATO, odbywać się

będą w przedziale czasowym

między 22 czerwca a 5 lipca. Te-

ren Powiatu Piaseczyńskiego nie

jest, co prawda, miejscem scena-

riuszowo przewidzianym do re-

alizacji tych ćwiczeń, jednak 

został wytypowany jako jeden 

z alternatywnych (bieżąco do-

stosowanych do zmieniającego

się scenariusza przedsięwzięć)

kierunków przenikania ćwiczą-

cych pododdziałów. Może więc

dojść do sytuacji, w której miesz-

kańcy powiatu zaobserwują

obecność żołnierzy lub sprzętu

wojskowego.

Istnieje również prawdopo-

dobieństwo przemieszczania się

przez teren powiatu pojedynczych

pojazdów wojskowych, przelotów

na niskich wysokościach środków

latających (także w godzinach noc-

nych), skoków spadochronowych

i innej aktywności wojskowej.

Powiat Piaseczyń-
ski alternatywnym
terenem ćwiczeń
wojsk NATO.

UiA.ZP.6721.30.2015.APA

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (DzU 
z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) oraz 
w związku z uzgodnieniem Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
(pismo znak WOOŚ-I.410.663.2014.DC z dnia 28
listopada 2014 r.) i opinią sanitarną Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
(pismo znak ZNS/711/94/z/14 z dnia 24 listopada
2014 r.) informuję o odstąpieniu od prze-

prowadzenia strategicznej oceny oddzia-

ływania na środowisko projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego części wsi Jesówka, za-
twierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 130/VII/2007 z dnia 14 marca 2007 r.

Z analizy uwarunkowań, o których mowa
w art. 49 ww. ustawy z dnia 3 października
2008 r. wynika, że przedmiotowy dokument:
1. Nie ustala ram dla późniejszej realizacji
przedsięwzięć.
2. Nie narusza ustaleń obowiązującego stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Piaseczno
oraz jego realizacja nie wpłynie na obszarowe
formy ochrony przyrody.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury

O g ło sze n ie Jesówka

Spółka „Fryderyk” oferuje 15

proc. zniżkę na wszystkie po-

zycje z karty w kawiarniach

przy rynku miejskim oraz na

stadionie.

Dla rozpoczynających dzia-

łalność gospodarczą Biuro Finan-

sowo-Księgowe PROFITO przy-

gotowało atrakcyjne zniżki 

2 godzin bezpłatnych konsul-

tacji księgowych, 50 proc. ulgi 

w pierwszym miesiącu oraz 

5 proc. ulgi w kolejnych miesią-

cach na usługi księgowe. Rodziny

mogą też skorzystać z 50 proc.

zniżki za przygotowanie rocz-

nego rozliczenia podatku docho-

dowego od osób fizycznych.

W branży zdrowia również

pojawił się nowy partner – Sto-

matologia Piaseczno, która dla

rodzin posiadających Kartę za-

pewnia bezpłatny przegląd sto-

matologiczny i wizytę adapta-

cyjną dla dzieci do lat 7, a także

rabaty na zabiegi stomatolo-

giczne: 12 proc. ulgi na zabiegi

stomatologii zachowawczej,

profilaktyki i endodoncji oraz 6

proc. ulgi na protetykę, implan-

tologię, chirurgię i radiologię.

Atrakcyjny, 50 proc. rabat

na zajęcia taneczne zaoferowała

Akademia PASO z Mysiadła, zlo-

kalizowana przy ul. Słowiczej 1.

Program rabatowy piase-

czyńskiej Karty Dużej Rodziny,

który funkcjonuje na terenie

gminy Piaseczno od 1 paździer-

nika 2012 roku, jest kontynu-

owany przez piaseczyńskie jed-

nostki i rozwija się ustawicznie

dzięki wkładowi firm komercyj-

nych. Przedsiębiorców, którzy

chcieliby wspomóc duże ro-

dziny, zachęcamy do włączania

się do programu Karty Dużej

Rodziny. Informacji w tym za-

kresie udziela Biuro Promocji 

i Informacji Gminy – nr tel.: 

22 701 76 50, e-mail: promo-

cja@piaseczno.eu.

Szczegółową ofertę raba-

tową wszystkich firm z różnych

branż prezentujemy na specjal-

nej podstronie poświęconej Kar-

cie Dużej Rodziny na www.pia-

seczno.eu.

– Zachęcam również duże

rodziny z naszej gminy do wy-

rabiania sobie zarówno lokal-

nej, jak i ogólnopolskiej Karty

Dużej Rodziny. Oferta firm i in-

stytucji cały czas się powiększa,

warto zaglądać na stronę

gminy oraz stronę www.ro-

dzina.gov.pl i sprawdzać nowo-

ści – podkreśla burmistrz Pia-

seczna Zdzisław Lis.

UiA.ZP.6721.31.2015.APA

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnieniu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (DzU z 2013 r.,
poz. 1235 ze zmianami), oraz w związku 
z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo znak
WOOŚ-I.410.70.2015.DC z dnia 6 marca 2015 r.) 
i opinią sanitarną Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego (znak ZNS/711/6/z/15 
z dnia 24 lutego 2015 r.) informuję o odstą-

pieniu od przeprowadzenia strategicznej

oceny oddziaływania na środowisko pro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego części wsi Zalesie

Górne, dla obszaru działki nr ewid. 908, za-
twierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Pia-
secznie 395/XVII/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r.

Po analizie uwarunkowań, o których mowa
w art. 49 ww. ustawy z dnia 3 października
2008 r. wynika, że przedmiotowy dokument:
1. Stanowi niewielką modyfikacje przyjętego
już dokumentu, gdyż zmiana dotyczy dopusz-
czenia w całym budynku wolnostojącym na
działce nr ewid. 908 prowadzenia usług opie-
kuńczo-zdrowotnych dla osób starszych.
2. Nie ustala realizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko,
w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko oraz realizacja postanowień zawartych
w ww. dokumencie nie spowoduje znaczą-
cego oddziaływania na środowisko.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury

O g ło sze n ie Zalesie Górne

UiA.ZP.6721.32.2015.APA

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (DzU z 2013r., poz. 1235 ze zmianami) 

Zawiadamiam o przyjęciu: 

1. Miejscowego  Planu Zagospodarowania

Przestrzennego dla terenu w obrębie

ewidencyjnym Wola Gołkowska 

Uchwałą nr 130/VII/2015  Rady Miejskiej 
w Piasecznie z dnia 15 kwietnia 2015r.

2. Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego części wsi Głosków

Uchwałą nr 158/VIII/2015  Rady Miejskiej 
w Piasecznie  z dnia 13 maja 2015 r.

oraz informuję,  

że z treścią dokumentów wraz z uzasadnieniem
zawierającym informacje o udziale społeczeństwa
w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały
wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały
uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku
z udziałem społeczeństwa oraz z podsumowaniem
zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego
dokumentu, można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki
5, 05-500 Piaseczno w zakresie pkt 1 w pok. 47, 
w zakresie  pkt 2  w pok. 31.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury

O g ło sze n ie Wola Gołkowska / Głosków

Rabaty dla dużych rodzin
Kolejne firmy prywatne przyłączyły się do programu rabato-
wego piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny.

Takie sytuacje mogą mieć miejsce na terenie naszego powiatu

Foto B.Bera/zoom.mon.gov.pl

Gmina Piaseczno i Powiat Piase-

czyński wspólnie z Fundacją 

Pomóż Dorosnąć organizują 

w okresie 11-20 lipca 2015 r. waka-

cje dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. 

- Będziemy gościć grupę po-

lonii ukraińskiej z okolic Nowo-

gradu Wołyńskiego. W  zeszłym

roku dzieci te również spędziły

dziesięciodniowe wakacje w Pol-

sce.  Wówczas sfinansowanie ich

pobytu było możliwe dzięki ofiar-

ności kilkudziesięciu osób, które

zareagowały na apel naszej fun-

dacji – mówi Ewa Lubianiec z Fun-

dacji Pomóż Dorosnąć. W tym

roku, współpraca Gminy i Powiatu

oraz ponowne zaangażowanie

Fundacji  sprawiły, że po raz drugi

wakacje w Polsce dla dzieci i mło-

dzieży z Ukrainy są możliwe. 

- Zachęcam serdecznie mło-

dzież w wieku 12-16 lat do to-

warzyszenia naszym gościom 

z Ukrainy, do włączenia się w za-

jęcia sportowe i artystyczne,

które wybraliśmy z programu

pobytu grupy i uznaliśmy za do-

brą okazję do wspólnego spędze-

nia czasu. Osoby, które zechcą

spędzić czas z naszymi gośćmi

prosimy o wcześniejsze zgłosze-

nie – dodaje Ewa Lubianiec. Zgło-

szenie swojej obecności nale-

ży wysłać e-mailem ewa.lubia-

niec@wp.pl lub smsem 504 269 258

jeden dzień wcześniej lub w dniu,

w którym chcecie wziąć udział 

w zajęciach. Dołączyć trzeba też

pisemną zgodę rodziców na

udział w zajęciach z młodzieżą 

z Ukrainy. Przykładowa treść

zgody rodziców oraz program

wskazujący zajęcia, do których

może dołączyć piaseczyńska mło-

dzież, znajdują się na stronie in-

ternetowej gminy Piaseczno:

www.piaseczno.eu.

*

Wakacje dla dzieci 
i młodzieży z Ukrainy
Zapraszamy naszą młodzieży do wspólnego spędzenia 
czasu z gośćmi z Ukrainy.

Dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy już w zeszłym roku dzięki

fundacji spędziły wakacje w Polsce 

Foto arch. Fundacji Pomóż Dorosnąć

Czworonogi czekają na opiekuna
Zwierzaki czekają w Przytulisku Prima–Vet w Konstancinie, 
tel. 22 754 09 75, 22 726 74 75

Parkur - Parkur to niespełna roczny, nie kastrowany

pies. Jest przyjacielskim i dobrze wychowanym

„młodzieńcem”. Wygląda na psa typowo domowego

dlatego mamy nadzieję, że uda się odszukać jego

opiekunów.

Pyzunia- to starsza, niewielka sunia. Jest zadbana,

grubiutka, ma na sobie ładną skórzaną obrożę.

Wszystkich mogących pomóc w ustaleniu właści-

cieli Pyzuni prosimy o kontakt: 729 591 159 (8:00-

16:00) lub 22 726 74 75.
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Odjazdowy Bibliotekarz 
Biblioteka Publiczna Mia-

sta i Gminy Piaseczno za-

prasza wszystkich miło-

śników książek, bibliotek

i rowerów na rajd rowe-

rowy, który odbędzie się

18 lipca.

Odjazdowy Bibliotekarz

to ogólnopolska akcja pa-

sjonatów książek i rowe-

rów organizowana po raz piąty. W 2014 roku rajdy zor-

ganizowano w 241 miejscowościach, w których wzięło

udział ponad 10 000 uczestników. W tym roku Biblioteka

Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno dołączyła do akcji.

Startujemy o godzinie 10.00 sprzed Biblioteki przy ul. Ko-

ściuszki 49. Podczas rajdu zwiedzimy Zalesie Dolne oraz Za-

lesie Górne, gdzie zaplanowaliśmy metę. Uczestników czeka

moc atrakcji: spotkanie z pisarką Martą Precht, krótka lekcja

historii Zalesia Dolnego, „Szansa na sukces” – przeboje Walta

Disneya, gra terenowa, bookcrossing – wymiana książek, gry

i zabawy oraz ognisko.

Zapisy na Odjazdowego Bibliotekarza przyjmujemy do 10

lipca. Regulamin rajdu jest dostępny na stronie www.biblio-

teka-piaseczno.pl.

Trwa akcja zbiórki nakrętek dedykowana dla dwóch dziew-

czynek – Poli, która czeka na operację serca i Basi, która

została sparaliżowana po wypadku. Akcję prowadzi wspól-

nie: Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ZSS w Łbiskach

oraz „Kurier Południowy”. Miejscem zbiórki jest siedziba

„Kuriera Południowego” w Piasecznie przy ul. Ludowej 2.

Zachęcamy do udziału.

Jakość powietrza 
na Mazowszu
W oparciu o przepisy ustawy
prawo ochrony środowiska oraz
jej przepisy wykonawcze, w ra-
mach prowadzonego przez Ma-
zowieckiego Wojewódzkiego In-
spektora Ochrony Środowiska
monitoringu powietrza są wy-
konywane, analizowane i gro-
madzone dane dotyczące pozio-
mów stężeń wybranych za-
nieczyszczeń powietrza w stre-
fach (powiat, aglomeracja) wo-
jewództwa mazowieckiego. Do
oceny jakości powietrza wyko-
rzystuje się zarówno automa-
tyczne i manualne pomiary, jak
i modelowanie matematyczne.

Wyniki pomiarów są do-
stępne na stronie internetowej
www.wios.warszawa.pl.

Alerty I i II

Na podstawie analizy badań
wykonanych w 2014 r. przez
WIOŚ w Warszawie, zgodnie 
z uchwałą sejmiku wojewódz-
twa mazowieckiego w sprawie
programu ochrony powietrza dla
strefy mazowieckiej, w której zo-
stały przekroczone poziomy do-
puszczalne pyłu zawieszonego
PM 10 i pyłu zawieszonego PM2,5
Mazowiecki Wojewódzki Zespół
Zarządzania Kryzysowego ogłosił
stosowny komunikat. Ogłoszone
obecnie ALERTY I i II poziomu nie
oznaczają, że w danym momen-
cie lub najbliższym czasie należy
się spodziewać wysokich stężeń
zanieczyszczeń, ale że takie prze-
kroczenia wystąpiły w 2014 r.

Zakazy i zalecenia

W ogłoszonym komunika-
cie zakazuje się palenia odpa-
dów biogennych (liści, gałęzi,
trawy) w ogrodach i terenach
zieleni, a także spalania odpa-
dów w paleniskach domo-
wych. Ponadto zaleca się miesz-
kańcom zmianę paliwa do og-
rzewania mieszkań, ograni-
czenie palenia w kominkach,
korzystanie z alternatywnych
sposobów przemieszczania się
na krótkich odcinkach (rower,
pieszo), korzystanie z komu-
nikacji miejskiej zamiast indy-
widualnej, ograniczenie uży-
wania spalinowego sprzętu
ogrodniczego.

Zagrożenia dla Piaseczna

Obszar przekroczeń dla
naszej gminy obejmuje pół-
nocną część Piaseczna. Zna-
czący wpływ ma tutaj emisja
z ogrzewania indywidualnego,
a w niektórych punktach za-
znacza się przewaga emisji 

z komunikacji oraz napływu 
z terenów sąsiednich.

W wyniku analizy poziomów
stężeń zanieczyszczeń monitoro-
wanych w 2014 r. otrzymano ści-
słą zależność zmierzonych stę-
żeń od warunków pogodowych
oraz pory roku. Zimą zauważa
się wyraźnie podwyższony po-
ziom zanieczyszczeń, pochodzą-
cych ze spalania paliw stałych
(jak węgiel i drewno) na cele
grzewcze, zwłaszcza na obsza-
rach, gdzie dominująca jest 
powierzchniowa emisja indy-
widualna.

Działania gminy

Mając na uwadze rosnącą
tendencję do wzrostu zanieczysz-
czeń powietrza, nasza gmina pod-
jęła szereg działań w kierun-
ku ograniczenia zanieczyszczeń
m.in. poprzez dotowanie wy-
miany pieców węglowych na bar-
dziej przyjazne dla środowiska.

Gmina Piaseczno udziela do-
tacji podmiotom będącym właści-
cielami, współwłaścicielami nieru-
chomości mieszkalnych lub
najemcami posiadającymi tytuł
prawny do dysponowania nieru-
chomością na terenie gminy Pia-
seczno, którzy zmienią system
ogrzewania mieszkań polegający
na likwidacji tradycyjnych pieców
węglowych stanowiących jedyne
czynne źródło ogrzewania na kotły
do ogrzewania proekologicznego.

Z treścią uchwały Nr 47/IV/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie i za-
łącznikiem Nr 1 do uchwa-ły, in-
formującym o zasadach udziela-
nia dotacji celowej z budżetu
gminy na likwidację niskiej emisji
w gminie Piaseczno, można za-
poznać się na stronie interneto-
wej www.piaseczno.eu lub w po-
koju nr 2 w Wydziale Ochrony
Środowiska i Gospodarki Rolnej
przy ul. Wojska Polskiego 54, tel.
22 736 02 71.

Ponadto wprowadzamy do
miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego wła-
ściwe zapisy zachęcające do re-
alizacji inwestycji przyjaznych
środowisku, a w wielu przypad-
kach wręcz wymuszające sto-
sowanie odpowiednich techno-
logii. Sami staramy się dawać
dobry przykład. Projekty no-
wych budynków użyteczności
publicznej są nowoczesne, a ich
wykonawcy muszą spełniać
wszelkie wymogi ochrony śro-
dowiska Między innymi dlatego
tak dużą uwagę przywiązujemy
do termomodernizacji obiektów
już istniejących.

Ze środków budżetowych
przeprowadzono już termomo-
dernizację budynków Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Chojno-
wie, Gimnazjum Nr 1 im. Powstań-
ców Warszawy w Piasecznie oraz
Zespołu Szkół w Złotokłosie, nato-
miast w jej trakcie jest Szkoła Pod-
stawowa im. Wspólnej Europy 
w Zalesiu Górnym. Trwa również
remont budynku dworca PKP, na
którego termomodernizację otrzy-

maliśmy wsparcie z Inicjatywy Jes-
sica w wysokości ponad 1 mln zł.
Jednocześnie pragniemy rozwijać
i zbierać doświadczenia w innych
kierunkach działań proekologicz-
nych. Aktualnie projektowany no-
woczesny kompleks edukacyjny –
Piaseczyńskie Centrum Eduka-
cyjno-Multimedialne – będzie wy-
korzystywał najnowsze techno-
logie, w tym m.in. kolektory
słoneczne, małą instalację fotowol-
taiczną na potrzeby energetyczne
obiektu, a także tzw. zielony dach.

Program ograniczenia 

niskiej emisji

Poza działaniami ciągłymi,
takimi jak np. remonty i bu-
dowa dróg, ścieżek rowerowych
czy wprowadzanie zieleni izo-
lacyjnej w pasach drogowych,
staramy się realizować zapisy
uchwalonego w ubiegłym roku
przez Radę Miejską „Planu dzia-
łań na rzecz zrównoważonej
energii (SEAP)”, który jest kon-
tynuacją przyjętego w 2011 roku
„Programu ograniczenia niskiej
emisji”. Na terenie gminy Pia-
seczno nie występują wyso-
kie emitory zanieczyszczeń, 
a większość szkodliwych sub-
stancji uwalniana jest do po-
wietrza przez źródła niskie, 
w głównej mierze domowe pa-

leniska oraz ruch komunika-
cyjny.

Wdrożenie ww. strategii
działania nie będzie proste, jed-
nakże jest ono niezbędne dla za-
pewnienia zrównoważonego
rozwoju oraz bezpieczeństwa
energetycznego gminy, a dzięki
konsekwentnej i skutecznej re-
alizacji działań zaplanowanych
w SEAP-ie w 2020 roku wielkość
emisji gazów cieplarnianych 
z jej obszaru ulegnie redukcji 
o ponad 20% w stosunku do roku
bazowego 2008. W roku 2011 su-
maryczna wielkość emisji CO2
spadła w stosunku do roku 2008
o prawie 25 tys. ton, czyli 3,7%.

W celu zapewnienia roz-
woju sieci transportu publicz-
nego tylko w ostatnich dwóch
latach dzięki staraniom gminy 
i przy jej finansowym wsparciu
uruchomione zostały trzy nowe
linie autobusowe: L-12, L-24 
i L-25.

Działania edukacyjne

Zgodnie z przysłowiem
„Czym skorupka za młodu na-
siąknie, tym na starość trąci”,
gmina Piasecznio od wielu lat ak-
tywnie uczestniczy w realiza-
cji zadań edukacyjnych związa-
nych z szeroko rozumianą
ochroną środowiska. W pro-
jektach edukacyjnych dbamy 
o uwzględnienie potrzeb wszyst-
kich grup dzieci i młodzieży, 
a także osób dorosłych. Obserwu-
jąc duże zainteresowanie lokalnej
społeczności tematyką ochrony
powietrza, postanowiliśmy roz-
szerzyć zarówno formułę, jak i za-
kres prowadzonych spotkań 
z mieszkańcami gminy. W tym
celu od 2012 roku organizowane
są Dni Energii, podczas których
omawiane są zagadnienia zwią-
zane z szeroko rozumianą ochro-
ną środowiska, w tym w szcze-
gólności: sposoby wytwarzania
i wykorzystywania energii, spo-
soby efektywnego zarządzania
energią, OZE w teorii i praktyce,
wpływ zużycia energii na zmia-
ny klimatu itp. Impreza ma słu-
żyć rozbudzaniu świadomości
ekologicznej oraz zaspokajaniu
wzrastających potrzeb miesz-
kańców gminy, a także drobnych
przedsiębiorców w zakresie po-
zyskania rzetelnych informacji
na temat różnych źródeł energii
oraz sposobów działania, użyt-
kowania i finansowania OZE po-
chodzących od ekspertów zaj-
mujących się na co dzień
powyższą tematyką.                                           

*

Służby wojewódzkie zbadały stężenie zanieczyszczeń powietrza i przygotowały ra-
port oraz ostrzeżenia dla mieszkańców.

o tyle do roku 2020
zmniejszy się wiel-
kość emisji gazów
cieplarnianych na
naszym obszarze 

w stosunku do roku
2008 dzięki realizacji

programu niskiej
emisji

20 %
Zbiórka nakrętek

dla Basi i Poli
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Grupa Malmö Jazz Kings wy-

stąpi na piaseczyńskim rynku

o godz. 20.00. Zespół powstał

w 2002 roku i występował

m.in. na festiwalu Złota Tarka

w Iławie, ma za sobą również

liczne koncerty w Szwecji, An-

glii i Niemczech. Jednym z jego

liderów jest puzonista Dymitr

Markiewicz, który w latach sześć-

dziesiątych występował w słyn-

nych Warszawskich Stomper-

sach, a następnie wyemigrował

do Szwecji.

Zespół wystąpi w składzie:

Frans Sjöström – saksofon ba-

sowy, Lars Karlsson – klarnet,

wokal, Jack Andersson – trąbka,

wokal, Dymitr Markiewicz –

puzon, Joanna Morea – sakso-

fon, flet, wokal, Claus Rydbeck

– banjo.

Występ w Piasecznie bę-

dzie preludium do III Jazz Zdrój

Festiwalu im. Louisa Arm-

stronga, który w dniach 11–12

lipca odbędzie się w Parku

Zdrojowym w Konstancinie.     *

Malmö Jazz Kings
Miłośnicy jazzu klasycznego 10 lipca otrzymają solidną dawkę znakomitej muzyki 
w wykonaniu szwedzkiego bandu.

Park Adrenalin i Westernu w Runowie zaprasza na warsztaty

rękodzieła indiańskiego

4 lipca to dzień ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów

Zjednoczonych. Miasteczko westernowe w Runowie wpisuje tę

datę do swojego kalendarza wydarzeń i proponuje szereg

atrakcji, płatnych i bezpłatnych. 

Na teren ośrodka dojechać można samochodem, a najlepiej

kolejką wąskotorową z centrum Piaseczna, co uczyni całą wy-

prawę jeszcze większą atrakcją.

11.00 – Otwarcie bram; odjazd Kolejki Wąskotorowej z Piaseczna 

11.30 – WARSZTATY I: Techniki zdobienia koralikami

13.00 – Pokazy tańców indiańskich na scenie głównej

13.30 – WARSZTATY II: Tworzenie indiańskiego pancerzyka na szyję

13.45 – Opowieści o Stanach Zjednoczonych Ameryki i tym, jak

osiągnęły niepodległość

14.45 – Nauka i pokazy tańców kowbojskich

13.45 – Pokazy i nauka liniowych tańców kowbojskich na scenie

głównej w Old Town

15.30 – WARSZTATY III: Historia i wytwarzanie łapaczy snów

17.00 – Zamknięcie bram ośrodka

Szczegóły dotyczące programu i animacji dostępne są na

stronie: www.kowboje.com.pl.

Informacje o kolejce wąskotorowej i harmonogramie wy-

cieczek na: www.kolejka-piaseczno.pl.

Pokazy kowalstwa

Niegdyś w Piasecznie funkcjono-

wało kilka kuźni. Dziś zawód ten,

szczególnie młodym, kojarzy się

wyłącznie z kuciem podków. 

W trakcie pokazu można będzie

zobaczyć pracę kowala wraz z po-

mocnikiem, poznać narzędzia ko-

walskie, przekonać się, jaka jest

plastyczność metalu, a także

spróbować swoich sił przy kowa-

dle. Kowale zaprezentują także

różne wyroby kowalskie (nie

tylko podkowy) oraz oczywiście

pokażą, jak kuje się podkowy.

Bezpłatne pokazy kowalskie odbywać
się będą w sobotnie popołudnia na pia-
seczyńskim rynku.

Spotkanie z Małgorzatą Kawką, autorką książki „Miesz-

kańcy wspominają”, oraz mieszkańcami, których wspo-

mnienia zostały spisane, było okazją do wymiany myśli

i refleksji na temat historii Piaseczna

Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

W miłej atmosferze, w sobotnie przedpołudnie 13 czerwca,

przed księgarnią Bzyk odbyło się plenerowe spotkanie au-

torskie. W ciągu dwóch godzin przewinęło się kilkadziesiąt

osób, które przyszły posłuchać wspomnień, wymienić się

ciekawymi i poważnymi historiami, jak i dykteryjkami na

temat dawnego Piaseczna. W spotkaniu uczestniczyła więk-

szość osób, których wspomnienia zostały zawarte w książce

wydanej w ramach akcji „Łapmy stare Piaseczno”. Można

było nabyć książkę oraz zdobyć wpisy z dedykacjami.

Była to też okazja do zawarcia nowych znajomości,

które być może w przyszłości zaowocują powstaniem ko-

lejnego tomu wspomnień.

Wydawnictwo Biura Promocji i Informacji Gminy uka-

zało się w marcu 2015 roku i spotkało z tak dużym zainte-

resowaniem mieszkańców, że rozeszło się praktycznie 

w ciągu kilku dni. Dlatego zdecydowano się na dodruk

książki, którą teraz można nabyć w cenie 14,9 zł w księgarni

Bzyk, przy ul. Warszawskiej 5.

Mieszkańcy
wspominali

Weekend indiański

Do 5 czerwca można było wy-

bierać filmy, które zostaną po-

kazane w tegorocznym kinie

plenerowym.

– Poprosiliśmy członków Mło-

dzieżowej Rady Gminy o przy-

gotowanie propozycji tytułów

filmów, musieliśmy odrzucić

nowości kinowe, gdyż niemoż-

liwe jest pozyskanie na nie li-

cencji do kina plenerowego,

zrezygnowaliśmy też z filmów,

które trwają 3 godziny, gdyż 

seanse kończyłyby się zbyt

późno – mówi Łukasz Wyleziń-

ski, kierownik Biura Promocji 

i Informacji.

Ostatecznie, po oddaniu

ponad 1600 głosów na wszyst-

kie filmy, wyłoniono 9 najpo-

pularniejszych tytułów. Oto

terminarz projekcji:

• „Jobs” – 3 lipca

• „Intruz” – 10 lipca

• „Wyścig z czasem” – 17 lipca

• „Grand Budapest Hotel” – 24 lipca

• „Jesteś Bogiem” – 31 lipca

• „Niemożliwe” – 7 sierpnia

• „Jak zostać królem” – 14 sierpnia

• „Iluzja” – 21 sierpnia

• „Gwiazd naszych wina” –

– 28 sierpnia

Profesjonalne pokazy „pod

chmurką” będą się odbywać

każdego piątkowego wieczoru,

począwszy od 3 lipca, aż do 

28 sierpnia. Zaplanowanych

jest 9 projekcji. Jeśli prognozy

pogody nie będą sprzyjające,

część pokazów może zostać

przeniesiona na wrzesień. Pro-

simy śledzić stronę gminy

www.piaseczno.eu, gdzie bę-

dziemy informować na bieżąco

o wszystkim, co dotyczy pro-

jekcji.

W zeszłe wakacje kino cie-

szyło się dużą popularnością, na

parkingu pomiędzy ul. Siera-

kowskiego a ul. Zgoda kinoma-

niacy wspólnie, w miłej atmos-

ferze, oglądali pokazy na du-

żym ekranie. – Mamy nadzieję,

że tak samo będzie w tym roku

– dodaje Łukasz Wyleziński 

i podpowiada, aby ci, którzy

mogą, zabierali na pokazy wy-

godne leżaki lub krzesełka.

Lipcowe pokazy rozpoczy-

nać będą się o godz. 21.30, zaś

sierpniowe o godz. 20.30. Zwia-

stuny wybranych filmów moż-

na obejrzeć na stronie interne-

towej Młodzieżowej Rady Gmi-

ny:www.mrg.piaseczno.eu.

Organizatorem wakacyj-

nego kina plenerowego jest

Biuro Promocji i Informacji

Gminy Piaseczno wspólnie 

z Młodzieżową Radą Gminy.

Partnerem kina jest natomiast

Cosinus – bezpłatne licea i szko-

ły policealne dla dorosłych. Re-

gulamin kina plenerowego do-

stępny jest na stronie gminy

www.piaseczno.eu.

Wakacyjne kino 
plenerowe
Już 3 lipca zapraszamy na pierwszą projekcję wakacyjnego kina plenerowego. 
Wyświetlony zostanie wtedy film „Jobs”.


