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Na rynku w Piasecznie od-
były się 85. urodziny Józefa
Wilkonia połączone z nada-
niem artyście tytułu Ho-
norowego Obywatela Gmi-
ny Piaseczno. *str. 8

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 21 paździer-

nika 2015 r. o godzinie 9.30

w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy,

Piaseczno, ul. Kościuszki 5

www.piaseczno.eu

Honorowy Obywatel
Wybory 
parlamentarne

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej                           str. 2
Sprawozdanie z pracy 
burmistrza str. 3
Ogłoszenia architektoniczne  str. 6

Pudełko życia
Nowa inicjatywa Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno o nazwie „pudełko życia” ma
na celu ułatwienie niesienia pomocy 
w stanach zagrożenia zdrowia i życia
mieszkańców gminy.                            str. 7

Bezpieczna 
droga do szkoły

Piaseczyńska Straż Miejska rozpoczęła
akcję edukacyjną na temat bezpieczeń-
stwa w drodze do szkoły skierowaną do
uczniów pierwszych klas. str. 7

Powstaje 
park Zachodni
Park przy al. Róż wzbogaci się o plac za-
baw z prawdziwego zdarzenia, a w przy-
szłym roku powstaną alejki parkowe 
i centralnie położona altana.                str. 3

Cześć z nich jest zakończona lub 

w trakcie realizacji, część jest aktu-

alnie przygotowywana.

Dworzec i linia kolejowa
Na południu obszar ten zaczyna

się sporym terenem kolejowym 

z charakterystycznym, moderni-

stycznym budynkiem dworca. Re-

mont dworca PKP prowadzony przez

gminę jest już na finiszu, a w sierpniu

PKP PLK rozpoczęły remont linii, co

oznacza przebudowę torów, peronów

– w efekcie uruchomienie dodatko-

wych połączeń kolejowych, a jedno-

cześnie umożliwia realizację kolej-

nych przygotowywanych w tym

rejonie inwestycji gminnych: przebu-

dowy ul. Towarowej, placu dworco-

wego oraz budowy parkingów.

Nowa strażnica OSP
Tuż obok, przy ul. Dworcowej,

która nie tak dawno zyskała nową

nakładkę, chodnik i sieć ciepłowni-

czą umożliwiającą zasilenie sąsied-

nich budynków, otwarto właśnie

nową strażnicę OSP Piaseczno. Tego

rodzaju budynek jest zwykle nie

tylko technicznym zapleczem służb

ratowniczych, ale też ośrodkiem ży-

cia, który staje się trwałym elemen-

tem tożsamości miejsca.

Centrum 
Edukacyjno-Multimedialne

Dalej na północ, na obszarze poło-

żonym pomiędzy ulicami Dworco-

wą, Jana Pawła II a kanałem Piase-

czyńskim, powstanie obecnie projek-

towane Centrum Edukacyjno-Multi-

medialne (CEM). – To miejsce ma być

czymś więcej niż szkołą czy ośrodkiem

edukacyjnym. Ma być całym kwarta-

łem zadbanej, ogólnodostępnej prze-

strzeni współtworzącej miasto za-

równo w wymiarze społecznym, jak i

architektonicznym – mówi Daniel Put-

kiewicz, pełnomocnik burmistrza do

spraw rozwoju. Inwestycja będzie uzu-

pełniona projektowaną już ul. Żytnią

na istniejącym odcinku od ul. Jarząbka

oraz jej przedłużeniem do ul. Nadarzyń-

skiej. Przed nami jeszcze przebudowa

targowiska, które według wstępnych

koncepcji, przy zachowaniu funkcji

handlowych, ma stać się lepszej jakości

przestrzenią wielofunkcyjną współ-

tworzącą całość z kompleksem CEM.

Park Zachodni
Dalej w stronę Warszawy warto

przypomnieć niedawny remont ul.

Powstańców Warszawy oraz zreali-

zowane przebicie ul. Bocianiej. To

przede wszystkim poprawiło wyjazd

z osiedla Słowicza, ale jednocześnie

umożliwiło mieszkańcom osiedla ła-

twiejszy dostęp do jedynego zielo-

nego obszaru rekreacyjnego – parku

przy al. Róż, który właśnie podlega

rewaloryzacji. W ramach pierwszego

etapu powstaje nowy plac zabaw, si-

łownia zewnętrzna, a wkrótce obszar

wzbogacą nowe nasadzenia zieleni.

Wyremontowane arterie
Północną bramą do tej części

Piaseczna jest oddana niedawno do

użytku zmodernizowana ul. Mle-

czarska, wraz z chodnikami i ścieżką

rowerową, która według planów

gminy w ramach projektu Zintegro-

wanych Inwestycji Terytorialnych

zostanie przedłużona przez ul. Po-

wstańców Warszawy i Dworcową do

dworca PKP.

Nowe parkingi
Listę przedsięwzięć można wzbo-

gacić o mniej spektakularne, ale nie

mniej ważne projekty – jak chodnik

wzdłuż ul. Jana Pawła II, skwer na

rogu ul. Jarząbka czy parking przy ul.

Czyżyków, a wszystko to w ramach

przepisów dwóch nowych planów

zagospodarowania przestrzennego

oraz wyjątkowo aktywnej, ale kon-

sekwentnej polityki zakupu gruntu

na rzecz gminnych inwestycji.

*

Rewitalizacja piaseczyńskiego rynku w historycznym centrum miasta, choć bardzo wi-

doczna, nie jest jedynym przykładem działań na rzecz rewitalizacji w ostatnich latach.

W zachodniej części miasta prowadzonych jest kilkanaście projektów, które razem

wpłyną na jakościową zmianę przestrzeni w tej części miasta.

Zachodnia strona miasta

Przenosiny strażaków
Po ponad 100 latach jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej przeniosła się 
z historycznego budynku przy ul. Pu-
ławskiej do nowej siedziby przy ul. Dwor-
cowej. str. 5

Podczas wyborów do Sejmu i Se-
natu RP w niedzielę 25 paździer-
nika lokale wyborcze czynne
będą w godz. 7.00-21.00. Do-
datkowe informacje i obwiesz-
czenia na www.piaseczno.eu.  

MIASTO

PIASECZNO

Proces realiza-

cji tych inwesty-

cji może wydawać

się długi, ale pa-

trząc z szerszej per-

spektywy, to czekają

nas prawdziwie re-

wolucyjne zmiany

– przekonuje Daniel

Putkiewicz.
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Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 12  23 września  2015 r.

Sesja zaczęła się od uroczystego przywitania nowej dyrektor
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego w Piasecznie, pani Marty Dorociak-Burzy. W dal-
szej części radni przyjęli protokół z 11. sesji Rady Miejskiej,
sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił
przewodniczący Rady Piotr Ogłoza. Po wysłuchaniu wnio-
sków i interpelacji skarbnik zapoznała radnych z sytuacją
finansową gminy.

Zmiany budżetowe
– przesunięto wydatki w wysokości 17 000 zł na rozszerzenie
funkcjonowania podsystemów windykacyjnych systemu
Otago;
– zmieniono przedsięwzięcia przewidziane do realizacji 
w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 14 574 zł;
– przesunięto środki w kwocie 26 599 zł na odsetki związane
z wyrokiem sądu;
– przesunięto kwotę 3 060 zł na dotację celową przekazaną
do samorządu województwa w ramach projektu „Rozwój
elektronicznej administracji w samorządach województwa
mazowieckiego…”;
– zwiększono dochody o 6 000 zł z tytułu darowizny pie-
niężnej od Banku Spółdzielczego w Piasecznie na poprawę
bezpieczeństwa na terenie gminy;
– zwiększono wydatki o kwotę 1 500 zł na zapłatę odsetek
na rzecz Wojewody Mazowieckiego;
– zmieniono plan wydatków remontowych oraz wydatków
inwestycyjnych, zwiększono rozchody budżetu na rok 2015
o kwotę 1 259 500 zł z tytułu lokat długoterminowych;
– zwiększono wydatki o kwotę 150 000 zł na przygotowanie
terenu pod budowę Centrum Edukacyjno-Multimedialnego
w Piasecznie;
– zwiększono wydatki o 850 000 zł na zakup samochodu po-
żarniczego dla OSP Jazgarzew, podjęto decyzję o zaciągnię-
ciu długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie;
– przesunięto środki w kwocie 10 000 zł na termomoderni-
zację budynku Przedszkola Nr 11.

Zagospodarowanie przestrzenne
Radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka, a także czę-
ści obrębu Mieszkowo.

Nieruchomości
Radni wyrazili zgodę na odpłatne nabycie na rzecz

gminy Piaseczno dwóch udziałów wynoszących łącznie
2/15 w prawie własności działki nr ewid. 27/8 i 30/5 we wsi
Baszkówka. Radni wyrazili zgodę na zrzeczenie się nie-
odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie
przechodu i przejazdu przez działkę o nr ewid. 224/6 
w Głoskowie.

Gospodarowanie odpadami
Podjęto uchwałę dotyczącą terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub inne nieruchomości rekreacyjno-wy-
poczynkowe. Wprowadzono także zmiany w „Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
Piaseczno”.

Pozostałe
Radni zgodzili się na udzielenie pomocy rzeczowej dla

Województwa Mazowieckiego polegającej na wykonaniu
projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Polskiego
Państwa Podziemnego z al. Kasztanów i ul. 3 Maja w Zalesiu
Dolnym.

Wyrażono zgodę na powierzenie gminie Piaseczno przez
gminy Belsk Duży, Błędów oraz Grójec wykonania zadań pu-
blicznych związanych z gospodarką nieruchomościami, lo-
kalnym transportem zbiorowym, ochroną i opieką nad za-
bytkami, turystyką oraz promocją w zakresie dotyczącym
majątku dawnej Grójeckiej Kolei Dojazdowej.

Zmieniono „Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Piaseczno”. Dostosowano kryterium do-
chodowe.

Dokonano zmiany siedziby obwodowej komisji wybor-
czej nr 19 oraz komisji nr 33 i 34.

Radni przyjęli „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta
i Gminy Piaseczno”.

Radni ustalili regulamin korzystania z terenu parku miej-
skiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu.

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

Odznaczeni jubilaci

25 września w Przystanku Kultura w Piasecznie miało miejsce uroczyste uhonoro-

wanie par obchodzących 50-lecie oraz 60-lecie pożycia małżeńskiego.

Wszystkich jubilatów z rodzi-

nami oraz zaproszonych gości

przywitała Renata Opala – za-

stępca kierownika Przystanku

Kultura ds. edukacji muzycznej.

Po krótkim wprowadzeniu roz-

począł się minikoncert w wyko-

naniu podopiecznych Ogniska

Muzycznego działającego w Cen-

trum Kultury. Dla czcigodnych

jubilatów wystąpiła m.in. 10-let-

nia skrzypaczka, która podbiła

serca słuchaczy.

Tuż po koncercie nastąpiła

część oficjalna, którą rozpoczął

Burmistrz Miasta i Gminy Pia-

seczno Zdzisław Lis. Wyraził on

słowa uznania dla wszystkich

par i życzył im kolejnych lat 

w szczęściu i zdrowiu. – Jeste-

ście państwo jak dwie wska-

zówki zegara, które zawsze pra-

cują razem, w zgodzie i we

współpracy. Czasem blisko, cza-

sem trochę dalej od siebie, ale

zawsze razem – podkreślił bur-

mistrz. Również przewodni-

czący Rady Piotr Obłoza w imie-

niu wszystkich radnych złożył

jubilatom najlepsze życzenia, po

czym nastąpiło wręczenie od-

znaczeń od Prezydenta RP „za

długoletnie pożycie małżeńskie”

sześciu parom, które przeżyły

razem w związku małżeńskim

50 lat. Uhonorowani zostali

państwo Henryka i Jerzy Body-

chowie, państwo Danuta i Hen-

ryk Kozłowscy, państwo Maria

i Jan Zawłoccy, państwo Cze-

sława i Henryk Jaworscy, pań-

stwo Krystyna i Bogumił Grzela-

Ostrowscy oraz państwo Zofia 

i Jerzy Konowroccy.

W dalszej kolejności zapro-

szono do uhonorowania mał-

żonków z 60-letnim stażem.

Państwo Alicja i Bronisław Ra-

dziakowie oraz państwo Alina

i Jerzy Malinowscy otrzymali

z rąk burmistrza grawerowa-

ne dyplomy okolicznościowe.

Wszystkim parom wręczono

też kwiaty oraz kosze delika-

tesowe. Uroczystość zwieńczył

marsz Mendelssohna zagrany

na trąbkach przy wspólnym

toaście szampanem.

Pamiątkowe zdjęcie jubilatów z burmistrzem Zdzisławem Lisem                   
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Projekt wykonawczy Centrum 
Edukacyjno-Multimedialnego

Umowa z wykonawcą projektu,

firmą PAS PROJEKT sp. z o.o. 

z Nadarzyna, podpisana przez bur-

mistrza Zdzisława Lisa została za-

warta w obecności Katarzyny Wy-

pych – przewodniczącej Komisji

Oświaty, Sylwii Horabik – za-

stępcy naczelnika Wydziału Inwe-

stycji oraz inspektora nadzoru

Leszka Trzmiela. Koszt wykonania

projektu to 836 tys. zł, termin re-

alizacji – 25 stycznia 2016 r.

Burmistrz Zdzisław Lis zwrócił

uwagę na szczególny i prioryte-

towy dla mieszkańców naszej

gminy charakter tej inwestycji.

– Obecnie gmina dysponuje

gruntem, dokumentacją budow-

laną oraz prawomocnym pozwo-

leniem na budowę. Dokumenta-

cja wykonawcza jest ostatnim

elementem niezbędnym do roz-

poczęcia prac budowlanych –

mówi Burmistrz Zdzisław Lis. –

Niezwłocznie po jej otrzymaniu

zostanie rozpisany przetarg na

wykonanie budynku CEM – do-

daje burmistrz.

Mając na uwadze trudną sy-

tuację w Szkole Podstawowej Nr

5, rozważana jest możliwość ta-

kiego etapowania tej inwestycji,

aby w pierwszej kolejności do

użytku została oddana szkoła, 

a dopiero po niej centrum multi-

medialne.

25 września podpisana została umowa na projekt wykonawczy budynku Centrum

Edukacyjno-Multimedialnego, które ma powstać pomiędzy ulicami Jana Pawła II,

Nadarzyńską oraz Dworcową.

Dokumentacja wykonawcza ma być gotowa za cztery
miesiące Foto Krzysztof Kasprzycki/URZĄD MIASTA

Nowa dyrektor 

Nowa szefowa piaseczyńskich

przychodni zapewniła, że będzie

w stałym kontakcie z Burmi-

strzem oraz z Radą Miejską. - Po-

dejmując pracę w piaseczyńskiej

służbie zdrowia chciałabym,  aby

nasze jednostki stały się jeszcze

bardziej otwarte na potrzeby pa-

cjentów. Z myślą o mieszkańcach

chcemy dostosowywać godziny

pracy i dostępność lekarzy, wpro-

wadzić nowe specjalizacje oraz

inny sposób umawiania wizyt,

aby nie trzeba było stać po nu-

merek w kolejce. Zależy mi na

dobrej współpracy z organiza-

cjami pozarządowymi i społecz-

nymi, jak również chciałabym,

aby w przychodni były prowa-

dzone nowe akcje społeczne –

mówi nowa dyrektor.

Marta Dorociak-Burza objęła

funkcję dyrektora SZPZLO w Pia-

secznie w wyniku przeprowa-

dzonego na to stanowisko kon-

kursu. Swoje obowiązki pełni od

17 września. Posiada wiedzę w

zakresie zarządzania i praktykę

dającą rękojmię prawidłowego

zarządzania placówką. Praco-

wała m.in. w szpitalu św. Zofii 

w Warszawie oraz w Szpitalu

św. Anny w Piasecznie. W ra-

mach swych obowiązków spra-

wowała nadzór nad pracą admi-

nistracji i logistyki szpitalnej.

Aktywnie  współpracowała z sek-

cją jakości w tworzeniu  odpo-

wiednich procedur jak również

w działaniach audytowych. Jest

absolwentką Szkoły Głównej

Handlowej w Warszawie.

Marta Dorociak-Burza            
Foto Tomasz Pawlak

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Burmistrz Zdzisław Lis uro-

czyście powitał Martę Dorociak-Burzę - nową dyrektor Samo-

dzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa

Otwartego w Piasecznie.
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Poniżej przedstawiamy za-
rys najważniejszych spraw 
i problemów, którymi bur-
mistrz i kierownictwo zaj-
mowali się od 26 sierpnia
do 23 września  2015 r.

Burmistrz ogłosił 
przetargi na:
• dostawę warzyw, owoców,
przetworów warzywno-owo-
cowych i jaj do Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Piasecznie;
• remont nawierzchni ul. Mo-
krej w Henrykowie Uroczu,
wykonanie nakładki asfaltowej
na istniejącej podbudowie 
z tłucznia;
• dostawę ryb na potrzeby Ze-
społu Szkół Publicznych w Jó-
zefosławiu;
• dostawę artykułów spo-
żywczych na potrzeby Ze-
społu Szkół Publicznych w Jó-
zefosławiu;
• dostawę owoców i warzyw
na potrzeby Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Józefosławiu;
• dostawę soków owocowych
na potrzeby Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Józefosławiu;
• modernizację, rozbiórkę 
i rozbudowę części budynku
Szkoły Podstawowej Nr 2 przy
ul. Kasztanów 12 w Piasecznie,
wraz z zagospodarowaniem
terenu, dostawą wyposażenia
i uzyskaniem decyzji pozwo-
lenia na budowę;
• dostawę sprzętu kompute-
rowego i oprogramowania
dla Urzędu Miasta i Gminy;
• zakup energii elektrycznej
dla potrzeb obiektów gmin-

nych i oświetlenia ulicznego na
terenie gminy Piaseczno.

Burmistrz zatwierdził 
przetargi na:
• opracowanie wielobranżo-
wej dokumentacji wykonaw-
czej budynku Centrum Edu-
kacyjno-Multimedialnego 
w Piasecznie usytuowanego
na terenie pomiędzy ulicami
Jana Pawła II, Dworcową,
Nadarzyńską i torami PKP 
w Piasecznie oraz pełnienie
nadzoru autorskiego; wyko-
nawca: PAS PROJEKT sp. z o.o.,
za cenę 836 400 zł brutto;
• wykonanie odwodnienia ul.
Beniowskiego w Piasecznie;
wykonawca: Przedsiębior-
stwo Usługowo-Remontowe
EWBUD Ewelina Kościuk-Fol,
za cenę 155 367,56 zł;
• remont ul. Gojawiczyńskiej
na odcinku od ul. Pomor-
skiej do ul. Wyczółkowskiego 
w Piasecznie – wykonanie na-
kładki asfaltowej; wykonawca:
firma Fal-Bruk sp. z o.o.
spółka komandytowa, za cenę
184 500 zł;
• remont ul. Piaseczyńskiej 
w Zalesiu Górnym – wykonanie
nakładki asfaltowej wraz z przy-
kanalikami; wykonawca: firma
Fal-Bruk sp. z o.o. spółka ko-
mandytowa, za cenę: 166 050 zł;
• utwardzenie terenu pod wy-
konanie tymczasowych miejsc
parkingowych przy ul. Jarzą-
bka w Piasecznie; wykonawca:
firma Cermat-Prodbet sp. z o.o,
za cenę 116 503,94 zł;
• budowę oświetlenia drogo-
wego ul. Spełnionych Ma-
rzeń, ul. Kwitnących Kwiatów
i ul. Przyjemnej w Baszków-
ce; wykonawca: ENERGO-MIX
Piotr Gieleciński, za cenę 
161 646,54 zł;
• remont ul. Przy Akacjach 
i ul. Pieszej w Woli Gołkowskiej
– wykonanie nakładki asfalto-
wej; wykonawca: firma Fal-
-Bruk sp. z o.o. spółka koman-
dytowa, za cenę 173 430 zł;
• remont ul. Rejtana w Pia-
secznie; wykonawca: MABAU

POLSKA sp. z o.o, za cenę 184
330,32 zł;
• zakup, dostawę i montaż
sprzętu i wyposażenia elek-
tronicznego wraz z oprogra-
mowaniem i uruchomieniem
dla Szkoły Podstawowej Nr 5
w Piasecznie do budynku
szkoły przy ul. Orężnej; wyko-
nawca: firma PHPU Zuber, za
cenę 198 337,50 zł;
• odwodnienie ul. Okrężnej 
i ul. Zaleśnej w Piasecznie; wy-
konawca: Firma Hydrotech-
niczno-Budowlana „Hydro-
dom” Ireneusz Getka, za cenę
248 072,55 zł.

W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi spra-
wami, m.in. odbyły się nastę-
pujące spotkania i wydarze-
nia z udziałem burmistrza:
27 sierpnia
– podpisanie umowy w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na dofinansowanie zadań
dotyczących dotacji na sprzęt
pożarniczy;
30 sierpnia
– udział w obchodach 71.
rocznicy pacyfikacji Lasów
Chojnowskich i wsi Chojnów;
– udział w zebraniu sołeckim
w Zalesiu Górnym;
1 września
– udział w uroczystym roz-
poczęciu roku szkolnego 
w Zespole Szkół Publicznych
w Zalesiu Górnym oraz w Szko-
le Podstawowej Nr 1 w Pia-
secznie;
– złożenie wiązanek na Cmen-
tarzu Parafialnym w Pia-
secznie w rocznicę wybuchu 
II wojny światowej;
2 września
– spotkanie z Komendantem
Powiatowym Policji w Pia-
secznie;
– udział w spotkaniu sołeckim
w Henrykowie Uroczu;
3 września
– udział w posiedzeniu Gmin-
nego Zarządu OSP;
– udział w zebraniu sołeckim
we wsi Bogatki;

4 września
– spotkanie z dyrektorami
placówek oświatowych;
– udział w zebraniu sołeckim
w Wólce Kozodawskiej;
7 września
– udział w zebraniu sołeckim
w Głoskowie;
8 września
– spotkanie z Marszałkiem
Sejmu RP Małgorzatą Ki-
dawą-Błońską;
– spotkanie z przedstawi-
cielami Urzędu Skarbowego 
w sprawie kontroli w gminie;
10 września
– udział w posiedzeniu Zgro-
madzenia Wspólników PWiK
w Piasecznie;
11 września
– udział w otwarciu bieżni
lekkoatletycznej na Stadionie
Miejskim w Piasecznie;
12 września
– udział w uroczystych obcho-
dach 100-lecia OSP Jazgarzew;
– udział w spotkaniu z miesz-
kańcami wsi Henryków Urocze;
16 września
– podpisanie umowy w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki
Wodnej o dofinansowania na
utylizację azbestu;
18 września
– spotkanie z pracownikami
Samodzielnego Zespołu Pu-
blicznych Zakładów Lecznic-
twa Otwartego w Piasecznie;
19 września
– udział w uroczystym ot-
warciu nowej strażnicy OSP
w Piasecznie;
22 września
– spotkanie z Ksawerym Gu-
tem – członkiem zarządu Sta-
rostwa Powiatowego w Pia-
secznie.

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 26 sierpnia do 23 września 2015 r.

Gmina uzyskała już pozwolenie na użytkowanie nowych
chodników wzdłuż ul. Julianowskiej 

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Choć prace budowlane zakończyły się już w połowie wakacji,
to formalnie nowe obiekty można użytkować dopiero od nie-
dawna. – Cała inwestycja była podzielona na kilka etapów, a jej
przygotowanie i realizacja trwały kilka lat głównie ze względów
dotyczących własności terenów przylegających do pasa dro-
gowego – wyjaśnia burmistrz Zdzisław Lis. – Jestem szczęśliwy,
że po wielu trudnościach udało się wreszcie zrealizować klu-
czową dla bezpieczeństwa użytkowników tej drogi inwestycję
– dodaje burmistrz.

Wzdłuż całej ul. Julianowskiej po jednej stronie powstał sze-
roki chodnik, a po drugiej ciąg pieszo-rowerowy. Wzdłuż ca-
łego, liczącego ponad 2,6 km odcinka wybudowano zatoki au-
tobusowe, a w obrębie skrzyżowania z ul. Cyraneczki powstało
trzynaście nowych miejsc postojowych, w tym dwa dla osób
niepełnosprawnych. W ramach inwestycji przebudowano także
blisko stumetrowy odcinek ul. Kombatantów, na którym wy-
konano kanalizację deszczową, jezdnię 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 wykonała
jedynie chodnik wyprowadzający ruch pieszy od strony cmen-
tarza przez skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 721.

Całość prac kosztowała blisko 3,6 mln zł, z czego ponad 340
tys. zł pokryła spółka PWiK Piaseczno. Generalnym wykonawcą
inwestycji było Budownictwo Drogowe Jarpol SA z Warszawy.

Julianowska gotowa

Powstaje park Zachodni

Inwestycja ze względu na koszty

została podzielona na dwa etapy.

W tym roku zostanie zmodernizo-

wany istniejący plac zabaw, staną

urządzenia „siłowni na świeżym

powietrzu”, zostaną wytyczone

nowe alejki, a wokół będą wyko-

nane nowe nasadzenia roślinne. 

W drugim etapie, który rozpocznie

się w przyszłym roku, wybudo-

wane zostaną elementy kubatu-

rowe, w centralnej części parkowej

stanie okrągła, stalowo-betonowa

altana, a wokół niej powstaną

cztery placyki wypoczynkowe dla

seniorów. Przybędzie też nowych

kolistych alejek parkowych, któ-

rych ozdobą będą nasadzenia roślin

i drzew parkowych.

– Budowa przestrzeni publicz-

nej, w której wolny czas mogą spę-

dzać mieszkańcy w każdym wieku,

to kolejny element rewitalizacji za-

chodniej części miasta – mówi Da-

niel Putkiewicz, pełnomocnik bur-

mistrza do spraw rozwoju gminy.

– Takiej przestrzeni po prostu bra-

kuje wśród gęstej miejskiej zabu-

dowy. Tam, gdzie istnieje taka moż-

liwość, staramy się zagospoda-

rowywać przestrzeń właśnie 

w taki sposób – dodaje Putkiewicz.

Przestrzeń nowego placu za-

baw zostanie podzielona na dwie

części. Jedna zostanie wykonana

jako nawierzchnia bezpieczna na

posypce piaskowej, i tam stanie aż

12 nowych urządzeń zabawo-

wych. Wśród nich m.in. bujaki,

huśtawki, karuzele oraz specjalne

wielofunkcyjne konstrukcje zaba-

wowe. W drugiej części placu za-

baw, utwardzonej nawierzchnią

elastyczną amortyzującą ewentu-

alne upadki, staną specjalne kon-

strukcje do wspinania, bujaki,

różne typy huśtawek oraz dwa

wielofunkcyjne zestawy zaba-

wowe. Łącznie w obu częściach

ustawionych zostanie ponad dwa-

dzieścia różnego rodzaju urządzeń.

Po obu stronach placu zabaw usy-

pano dwie górki, po których latem

można wędrować, a zimą zjeżdżać

na sankach. Przy alejkach staną

ławki i kosze na śmieci, a w drugim

etapie zostanie również uzupeł-

nione oświetlenie. Cały teren bę-

dzie ogrodzony i wyposażony 

w cztery furtki umożliwiające wej-

ście z różnych kierunków.

Całkowity koszt wykonania

obu etapów to kwota blisko 600

tys. zł. Prace przy pierwszym eta-

pie powinny się zakończyć do

końca października.

Na początek skwer przy al. Róż wzbogaci się o plac zabaw z prawdziwego zdarzenia.

Obok osiedla Jedność powstaje największy plac zabaw w mieście
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

11 września Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno zainaugu-
rowała nowy rok szkolny sesją w Urzędzie Miasta.

Spotkanie rozpoczęto od sprawozdania z Kongresu Młodzieżo-
wych Rad we Włocławku, w którym na początku wakacji uczest-
niczyli delegaci z naszego miasta. Podczas wydarzenia odbyła
się m.in. debata „Reforma systemu oświaty roku 1999 – plusy 
i minusy” oraz warsztaty „Asertywność w kontaktach z doro-
słymi”. Młodzi spotkali się również na dyskusji zatytułowanej:
„Młodzieżowa rada – ogromna szansa – ignorowany potencjał?”.

Następnym punktem obrad było sprawozdanie ze szkolenia
„Youth Power”, w którym również brali udział przedstawiciele
z Piaseczna. Odbyły się tam liczne warsztaty dotyczące samo-
rządności młodych oraz prowadzenia dialogu usystematyzo-
wanego. Powstała okazja do wypróbowania zdobytych umie-
jętności podczas debaty na Święcie Warty w Murzynowie.
Jednym z jej panelistów był były Marszałek Sejmu – Józef Zych.

Następnie Rzecznik Prasowy Piotr Nowak przeszedł do pod-
sumowania inicjatywy Piaseczno Active Day. Pod koniec wakacji
Młodzieżowa Rada zorganizowała piknik sportowy, podczas któ-
rego zachęcała do aktywności fizycznej w ciągu roku szkolnego.
Do Zalesia Górnego zjechały się lokalne kluby sportowe i pre-
zentowały oferty. Na odwiedzających czekało wiele konkursów,
zawodów i zabaw – m.in. Mistrzostwa Świata w wyścigach na
rowerkach wodnych. – Udało się zebrać dużą ilość mieszkańców
i mile spędzić popołudnie – stwierdził Piotr Nowak.

Kolejnym punktem było podsumowanie Piaseczyńskiego
Kina Plenerowego. Była to już druga edycja wydarzenia, które
było inicjatywą Młodzieżowej Rady. W tym roku zaprezento-
wano dziewięć filmów, wybranych przez mieszkańców w gło-
sowaniu internetowym. Akcję można zaliczyć do udanych –
frekwencja, podobnie jak pogoda, dopisała.

Następnie podjęto uchwałę o odwołaniu jednego z radnych.
Przedstawiono również informację o pracy nad Debatą Młodych
(budżet 2016) oraz nad debatą przed wyborami parlamentar-
nymi. Rozpoczęto pracę nad planem działania na następny rok.

Po zakończeniu dyskusji podczas „wolnych wniosków” prze-
wodniczący Miłosz Gibas zamknął VII sesję.

Sesja Młodzieżowej Rady Gminy
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Nowy parkiet w Piątce

Bezpośrednią przyczyną przeprowadzonego remontu był zły
stan techniczny dotychczasowej posadzki. Sala była inten-
sywnie wykorzystywana przez uczniów szkoły i kluby spor-
towe, co doprowadziło do zniszczeń zagrażających bezpie-
czeństwu ćwiczących osób.

Stan podłogi wymusił decyzję o wyłączeniu sali z użytko-
wania jeszcze w czerwcu. Gmina niezwłocznie rozpoczęła
procedurę zmierzającą do przeprowadzenia remontu. I tak
w lipcu rozpoczęto wymianę elementów konstrukcyjnych
podłogi, a we wrześniu położono ponad 1000 mkw. nowej na-
wierzchni, której wierzchnia warstwa została pokryta pane-
lami sportowymi z dębiny o grubości 5,5 mm. Trwający nie-
spełna dwa miesiące remont kosztował 293 tys. zł.

– Dzięki szybkiej reakcji gminy, która podjęła starania
zmierzające do przeprowadzenia remontu, możemy dziś
cieszyć się nie tylko estetyczną, ale przede wszystkim bez-
pieczną nawierzchnią w naszej sali gimnastycznej. Dobra
współpraca z wykonawcą, firmą Invest Biuro Rzeszów, po-
zwoliła zakończyć prace miesiąc przed terminem wynikają-
cym z umowy – mówi Edyta Pyszyńska, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej Nr 5 w Piasecznie.

– To dobra informacja zwłaszcza dla uczniów i nauczycieli
WF-u, ponieważ skończyły się utrudnienia w szkole i jeszcze
we wrześniu można było zacząć korzystać z sali – podkreśla
Hanna Kułakowska-Michalak, wiceburmistrz Piaseczna.

Promocja zdrowia w gminie

Piaseczno

Szczepienia dla dzieci
i seniorów
Program finansowania szczepień

przeciwko grypie prowadzony

jest w gminie Piasecznie od 2009

roku. Piaseczyńska akcja kiero-

wana jest do mieszkańców, któ-

rzy ukończyli 65. rok życia, gdyż

profilaktyka przeciwgrypowa 

w przypadku tej grupy osób jest

szczególnie ważna. W Piasecznie

szczepienia przeprowadza Samo-

dzielny Zespół Publicznych Zakła-

dów Lecznictwa Otwartego przy

ul. Fabrycznej 1.

15 września w Warszawie

uhonorowano działania samo-

rządów realizujących programy

zdrowotne z zakresu profilak-

tyki grypy. Wśród wyróżnio-

nych statuetką Lidera Ogólno-

polskiego Programu Zwalczania

Grypy znalazła się między in-

nymi gmina Piaseczno.

Gmina finansuje również

szczepienia przeciwko wirusowi

brodawczaka ludzkiego (HPV),

meningokokom oraz pneumo-

kokom. Pierwsze z wymienio-

nych szczepień skierowane jest

do uczennic ze szkół podstawo-

wych i gimnazjów. Natomiast

szczepienia przeciwko menin-

gokokom oraz pneumokokom

kierowane są do dzieci od 1 do 6

roku życia i obejmują ostatnią

dawkę szczepienia. W tym roku

gmina Piaseczno przeznaczyła

na cel szczepień 351 848,00 zł. 

W poprzednim roku dzięki pro-

gramowi szczepień świadczenia

uzyskało 2258 osób dorosłych

oraz dzieci. W 2015 roku, do 13

lipca, zaszczepiono 705 dziew-

cząt przeciwko HPV, 314 dzieci

przeciwko meningokokom i 130

przeciwko pneumokokom.

Stomatologia szkolna
Program stomatologii kiero-

wany jest do wszystkich dzieci

objętych obowiązkiem szkol-

nym z klas I–III ze wszystkich

szkół znajdujących się na terenie

gminy Piaseczno. Program obej-

muje zarówno profilaktykę, jak 

i leczenie: przeprowadzanie in-

struktażu higieny jamy ustnej,

przegląd stanu uzębienia, lako-

wanie zębów, fluoryzację i lecze-

nie zębów.

Gabinety stomatologiczne

realizujące program:

– SP w Głoskowie, ul. Milenium 76,

– SP Nr 5 w Piasecznie, ul.

Szkolna 14,

– ZSP w Złotokłosie, ul. Trau-

gutta 10.

Program okulistyki 
dla dzieci

Program okulistyki kiero-

wany jest do dzieci uczęszczają-

cych do szkół podstawowych.

Dzieci poddawane są podstawo-

wym badaniom wzroku, prze-

prowadzanym przez pielęgniarki

szkolne w trakcie badań bilanso-

wych i przesiewowych. Dzieci, 

u których odnotowano podej-

rzenie występowania wad wzro-

ku, uzyskują skierowanie na dal-

sze badania. Specjalistyczne

badania, również finansowane

przez gminę Piaseczno, przepro-

wadzane są w przychodni ME-

DVIT (ul. Puławska 42B w Pia-

secznie) przez lekarzy posia-

dających specjalizacje z zakresu

okulistyki.                                           *

Piaseczyński samorząd finansuje szereg działań z zakresu profilaktyki prozdrowotnej.

Zakończył się remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły
Podstawowej Nr 5 w Piasecznie

Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Tak dla S7

W piątek 18 września 2015 roku Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę po-
łudniowego wylotu ze stolicy – trasy S7 łączącej War-
szawę z Grójcem. To wiadomość, na którą czekali wszy-
scy mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego stojący na co
dzień w korkach na ulicy Puławskiej.

W przetargu drogę S7 podzielono na 3 odcinki: A – o dłu-
gości 6,6 km od węzła Lotnisko do węzła Lesznowola 
(z węzłami Zamienie i Lesznowola), B – o długości 14,8 km
od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ (z węzłami
Antoninów, Złotokłos i Tarczyn Północ), C – o długości 7,9
km od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy
Grójca (z węzłem Tarczyn Północ). Rozpisany przetarg ma
wyłonić trzech wykonawców tych odcinków, którzy zo-
bowiążą się w terminie do 37 miesięcy od daty zawarcia
umowy wykonać prace projektowe, budowę oraz uzyskać
pozwolenie na użytkowanie. Równocześnie, gdyby kolejne
etapy trasy nie powstały w tym samym czasie, wykonawca
powinien zapewnić włączenie przygotowanej przez siebie
części do istniejącego już ciągu komunikacyjnego, tak aby
możliwe było korzystanie z niego w terminie wyznaczo-
nym w przetargu.

Kiedy pojedziemy Puławską bis? Zamknięcie przetargu
nastąpi 26 października 2015 roku, a na jego rozstrzygnię-
cie możemy liczyć do końca 2015 roku. W ciągu 37 miesięcy
wykonane zostaną planowane prace, a gotową trasą po-
jedziemy w 2019 roku. Na tę wiadomość czekali z niecier-
pliwością członkowie inicjatywy „Tak dla S7”, kierowcy
oraz mieszkańcy południa aglomeracji warszawskiej. 
O drogę upominali się od ponad dwóch lat, działając w In-
ternecie, mediach społecznościowych oraz zbierając pod-
pisy pod petycją w sprawie przyspieszenia budowy drogi,
która w tym roku została złożona na ręce Wojewody Ma-
zowieckiego, Jacka Kozłowskiego. Na stronie internetowej
inicjatywy działał licznik odliczający dni pomiędzy exposé
Pani Premier Ewy Kopacz a zapowiadanym przetargiem
na budowę S7. Od obietnicy Pani Premier do ogłoszenia
przetargu minęło 352 dni.

Więcej informacji: www.takdlas7.pl, www.face-
book.com/TAK.DLA.S7.

Oświata

Z wizytą w Zespole Szkół

Publicznych w Józefosławiu

Nadmiar dzieci w przepełnionej

placówce powodował, że ucz-

niowie, oprócz dyskomfortu

wynikającego z przebywania 

w zatłoczonej szkole, często

kończyli naukę około godziny

17.00. Lekcje WF-u odbywały się

na małej sali gimnastycznej 

i korytarzach szkolnych, co

utrudniało dzieciom rozwijanie

talentów sportowych. Dzięki

rozbudowie uczniowie mogą

uczyć się i rozwijać ruchowo 

w odpowiednich warunkach.

W nowym budynku miesz-

czą się, oprócz dużej hali sporto-

wej, trzy mniejsze sale ćwi-

czebne, dziesięć sal dydaktycz-

nych, nowa świetlica z zaple-

czem sanitarnym, szatnie oraz

przestronne korytarze, na któ-

rych znajdują się szafki i krzesła

dla uczniów. Dzięki pozyska-

nej powierzchni możliwe były

zmiany w organizacji szkoły.

Dziś zajęcia w placówce kończą

się około godziny 15.00. Tylko

nieliczne grupy kontynuują na-

ukę po godzinie 16.00. – Pod-

opieczni z najmłodszych klas 

zyskali własne sale lekcyjne, 

a także własną salę gimna-

styczną – podkreśla pani dyrek-

tor Jolanta Zawadzka-Ładecka,

dla której ma to wielkie znacze-

nie. Dzieci wreszcie, w większo-

ści, ćwiczą w odpowiednich wa-

runkach, korzystając przy tym

z przebieralni i łazienek.

W połowie września, nie-

długo po przeprowadzce do no-

wego skrzydła budynku, szkołę

odwiedziła pani wiceburmistrz

Hanna Kułakowska-Michalak.

Wybrała się z wizytą do szkoły,

aby poznać opinię dzieci i dy-

rekcji o pracy w nowych wa-

runkach. Zapytana przez panią

wiceburmistrz o największą

korzyść z rozbudowy szkoły,

pani dyrektor bez wahania

wskazała na halę sportową. Po-

dobnego zdania byli uczniowie.

Na pierwsze zadane w klasie

pytanie: „Z czego najbardziej 

jesteście zadowoleni?”, jeden 

z uczniów pewnym głosem od-

powiedział: „Z nauczycieli i hali

sportowej”. Dzieci zachwalały

nowoczesny budynek oraz wy-

soki poziom nauczania.

– Cieszymy się, że rozbu-

dowa została zakończona 

i uczniowie w Józefosławiu

mają lepsze warunki do na-

uki. Zaangażowanie dyrektor 

Jolanty Zawadzkiej-Ładeckiej

oraz zastępców: Katarzyny

Rynio-Długołęckiej, Aliny Kę-

dzior i Iwony Wiśniewskiej 

w proces rozbudowy szkoły

było ogromne. Dzięki temu

dziś z przyjemnością słu-

chamy pozytywnych opinii

zarówno uczniów, jak i rodzi-

ców. Ale to nie budynek two-

rzy atmosferę. To ludzie ją

tworzą. A dobrej aury tu nie

brakuje – powiedziała wice-

burmistrz Hanna Kułakow-

ska-Michalak.

Całkowity koszt rozbu-

dowy szkoły wyniósł 15,4 mln

zł i został pokryty z budżetu

gminy Piaseczno.

Józefosław i Julianów to najdynamiczniej rozwijający się rejon

naszej gminy, którego rosnące potrzeby stały się bodźcem do roz-

budowy istniejącej szkoły.

Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak pytała dzieci i nauczycieli o ich wrażenia z nowej
części szkoły Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
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Stop dopalaczom

W ramach akcji, której organiza-

torem jest Gmina Piaseczno, 

a pomysłodawczyniami i współ-

koordynatorkami Renata Nastań-

ska i Monika Kluź, ma zostać

przeprowadzony szereg działań,

które mają przeciwdziałać rozpo-

wszechnianiu dopalaczy wśród

młodzieży. Kulminacja nastąpi 

24 października podczas impre-

zy plenerowej, która będzie wiel-

kim świętem sportu i muzyki

hip-hop.

– Podjęliśmy tę inicjatywę

gdyż widzimy wielkie zagroże-

nie w łatwym dostępie mło-

dzieży do substancji uzależnia-

jących, chcemy przekierować ich

energię na rozwijanie swoich pa-

sji, zainteresowanie sportem 

i muzyką – mówi wiceburmistrz

Hanna Kułakowska-Michalak.

Szkolenia i konkursy
Całe przedsięwzięcie rozpo-

częła konferencja „Dopalacze –

nowe zjawisko na scenie środków

psychoaktywnych w Polsce i Eu-

ropie”, zorganizowana w Urzę-

dzie Miasta dla pedagogów szkol-

nych, psychologów, pielęgniarek,

pracowników socjalnych i służb

mundurowych.

Kolejnym etapem będą za-

planowane na październik szko-

lenia dla rodziców prowadzone 

w szkołach, do udziału w któ-

rych bardzo zachęcamy. Równo-

cześnie ogłoszone zostały trzy

konkursy wśród młodzieży ze

wszystkich szkół z terenu gminy:

muzyczny, plastyczny i na pre-

zentację multimedialną pt.

„Sport, Muzyka, Pasja jako alter-

natywa dla nałogów”. Regula-

miny konkursów dostępne są na

stronie www.piaseczno.eu.

Razem przeciwko 
dopalaczom

Zwieńczeniem akcji eduka-

cyjnych będzie impreza plene-

rowa, która odbędzie się 24 paź-

dziernika w dwóch miejscach.

Najpierw przy akompaniamencie

DJ-a będzie można podziwiać mi-

strzów na skate parku oraz wziąć

udział w tworzeniu murali. Na-

stępnie impreza przeniesie się do

parku miejskiego, gdzie na dużej

scenie rządzić będzie Drużyna

Mistrzów z Romanem Bosskim,

Miejski Sort oraz zespoły towa-

rzyszące. Na scenie wystąpi też

zwycięzca konkursu dla zespo-

łów hip-hopowych. Występy po-

przedzą pokazy kick-boxingu,

Muay Thai, zapasów, break-

dance’a i hip-hopu.

Organizatorem całego przed-

sięwzięcia jest gmina Piasecz-

no, przy współpracy z Fundacją

„Drużyna Mistrzów”. Współorga-

nizatorami są również: Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej, Gminny Ośrodek Sportu

i Rekreacji, Komenda Powiatowa

Policji, Sanepid, a partnerem Sta-

rostwo Powiatowe w Piasecznie.

Nieoceniona jest też rola pań Re-

naty Nastańskiej i Moniki Kluź,

które zainteresowały pomysłem

władze gminy i pomagają w ko-

ordynacji wszystkich działań.

*

„Antydopalacze – Sport, Muzyka, Pasja” to hasło Drużyny Mistrzów, które jako motto

przyjęła w swoich działaniach gmina Piaseczno.

Nowy parking przy Jarząbka

Ciasnota to bolączka „ptasiego” osiedla. Mieszkańcy od lat
borykają się z problemami wąskich uliczek, zablokowanych
przez parkujące auta chodników i rozjeżdżonych trawników.

– Doskonale rozumiem problem małej ilości miejsc par-
kingowych w tym rejonie. Dlatego od 2012 roku gmina prowa-
dziła negocjacje w sprawie pozyskania sporej niezagospoda-
rowanej działki przy ul. Jarząbka. W ostatnim czasie udało się
doprowadzić negocjacje do szczęśliwego zakończenia i w dro-
dze zamiany nabyć tę nieruchomość. Obecnie rozpoczynamy
tam budowę parkingu, który choć trochę poprawi problem
parkowania na ul. Jarząbka – mówi burmistrz Zdzisław Lis

Na powierzchni blisko 2500 mkw. zostaną wykorytowane
wierzchnie warstwy ziemi i na ich miejsce ułożona zostanie
geowłóknina, która rozdzieli warstwę organiczną ziemi od pod-
budowy parkingu wykonanej z kruszywa. Zastosowanie sepa-
racyjnej warstwy z geowłókniny ułatwi odprowadzenie wody 
z parkingu oraz przedłuży trwałość podbudowy. Parking wyko-
nany zostanie w technologii tłuczniowej bez wydzielania miejsc
parkingowych. W zależności od sposobu parkowania pojazdów
powinno znaleźć się tam miejsce na około 80–100 samochodów.

– Zależy nam na ciągłej poprawie estetyki przestrzeni pu-
blicznej, szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z gęstą za-
budową. Dlatego też po zrealizowaniu tego zadania wykonamy
nowe nasadzenia roślinne, które będą cieszyć oko – mówi Daniel
Putkiewicz, pełnomocnik burmistrza do spraw rozwoju gminy,
który uczestniczył w negocjacjach z dotychczasowym właści-
cielem. – Długie, owocne negocjacje dają powody do zadowo-
lenia, niemniej gmina cały czas stara się o pozyskanie kolejnych
działek w tym obszarze i chce kontynuować proces przywra-
cania do życia kolejnych zaniedbanych terenów, które mogą
służyć mieszkańcom – dodaje Putkiewicz.

Wykonawcą inwestycji jest firma Cermat-Prodbet sp. z o.o.
Całkowity koszt budowy nowego parkingu zostanie pokryty 
z budżetu gminy i wyniesie ponad 116 tys. zł. Prace powinny za-
kończyć się do połowy października.

Zamknięcie i symboliczne przekazanie burmistrzowi kluczy do
dawnej siedziby OSP Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Przenosiny strażaków

Zamknięcie starej strażnicy,

przekazanie kluczy dawnego

budynku i przecięcie wstęgi 

w nowej siedzibie odbyło się 

19 września przy udziale miesz-

kańców, zastępów straży po-

żarnej z wszystkich jednostek 

w gminie, przedstawicieli władz

samorządowych oraz przyby-

łego na uroczystość wiceprezesa

rady ministrów Janusza Piecho-

cińskiego.

– Jestem pewien, że nowa

strażnica, będąca jednym z ele-

mentów rewitalizacji zachod-

niej części miasta, ułatwi wam

codzienne obowiązki i pomoże

zmierzyć się z nowymi wy-

zwaniami – powiedział bur-

mistrz Zdzisław Lis, który przy

przekazywaniu budynku wrę-

czył też Prezesowi OSP Wojcie-

chowi Miazdze symboliczny

hełm bojowy.

Liczącą 112 lat historię jed-

nostki przybliżył mieszkańcom

naczelnik Robert Jakubowski. 

A po odegraniu przez Piaseczyń-

ską Orkiestrę Dętą hymnu naro-

dowego nastąpiło poświęcenie

nowego budynku przez ks. pro-

boszcza Andrzeja Krynickiego.

Po zakończeniu części ofi-

cjalnej przybyli goście i miesz-

kańcy mogli zwiedzić budynek,

zapoznać się ze sprzętem stra-

żackim oraz skosztować trady-

cyjnej strażackiej grochówki.

Nowoczesny budynek o po-

wierzchni użytkowej 620 mkw.

kosztował gminę 2,1 mln zł.

Obiekt posiada trójstanowi-

skowy garaż z zapleczem war-

sztatowym, sale szkoleniowe,

pomieszczenia socjalne, maga-

zynowe oraz węzeł cieplny.

Strażnicę wybudowano łącznie

z infrastrukturą towarzyszącą,

taką jak: przyłącze wodocią-

gowe, kanalizacje sanitarne 

i deszczowe, przyłącze energe-

tyczne, plac manewrowy z par-

kingiem, ogrodzenie i oświetle-

nie terenu wraz z bramami

wjazdowym i zbiornik reten-

cyjny. Dodatkowym atutem jest

system powiadamiania GSM, 

z którego korzystać będą stra-

żacy.

*

Po ponad 100 latach jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej przeniosła się z historycz-

nego budynku przy ul. Puławskiej do nowej siedziby przy ul. Dworcowej.

14 września rozpoczęła się budowa parkingu u zbiegu ulic
Jarząbka i Czyżyków     Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Nowa strażnica OSP przy ul. Dworcowej w Piasecznie
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Akcję antydopalaczową rozpoczęła konferencja w urzędzie
miasta                                          Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Roman Bosski
Foto arch. Drużyna Mistrzów

W połowie września zakończyły się prace remontowe
na ulicy Zielnej w Kamionce. 

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Remont podzielono na dwa etapy. I etap obejmował budowę
kanalizacji deszczowej i odwodnienie całego terenu drogi. 
W ramach prac, które wykonano w zeszłym roku, wybudowano
nowy kolektor kanalizacji deszczowej i połączono go siecią od-
wodnieniową w ulicy Okrężnej.

W tym roku przyszedł czas na realizację II etapu tego za-
dania. Na blisko 560-metrowym odcinku po obu stronach jezdni
ustawiono krawężniki i wykonano podbudowę jezdni z kru-
szywa, na którym ułożono kostkę betonową. W ten sposób po-
wstał utwardzony łącznik, którym swobodnie można przeje-
chać z Kamionki do Zalesia Dolnego.

– Mam nadzieję, że wykonanie tej inwestycji poprawi stan
lokalnej komunikacji i ułatwi codzienne życie okolicznym miesz-
kańcom – mówi burmistrz Zdzisław Lis. – Cieszy mnie też, że
realizacja tego zadania ułatwi młodzieży dotarcie do pobliskiej
szkoły – dodaje burmistrz.

Koszt budowy nawierzchni ulicy Zielnej wyniósł blisko 
360 tys. zł i w całości został pokryty z budżetu gminy Piaseczno.

Wyremontowana Zielna
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„Lataj z głową”

Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczął kampanię infor-
macyjną pod hasłem „Lataj z głową” dotyczącą zasad
bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami po-
wietrznymi (dronami).

Bezzałogowe statki powietrzne (UAV), potocznie na-
zywane dronami, cieszą się coraz większą popularnością
na całym świecie. Także w Polsce zauważalny jest wzrost
zainteresowania tymi urządzeniami.

Jednak aby wykonywać loty dronem w sposób inny
niż rekreacyjny i sportowy, należy:
•posiadać świadectwo kwalifikacji, czyli dokument po-
twierdzający, że operator potrafi w sposób bezpieczny
sterować takim urządzeniem,
•posiadać badania lotniczo-lekarskie,
•posiadać ubezpieczenie.

Wszystkie loty związane ze świadczeniem usług, ta-
kich jak np. wykonywanie zdjęć czy kręcenie filmów, wy-
magają posiadania świadectwa kwalifikacji wydawanego
przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego po zdaniu
państwowego egzaminu praktycznego i teoretycznego.

Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie:
www.ulc.gov.pl.

UiA.ZP.6721.45.2015.WK

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska zawiada-
miam o podjęciu uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
265/X/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od
zachodu wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Puławskiej,
od północy północnymi granicami działek o nr ewid. 2/166,
2/178 z obr. 4, od wschodu wschodnią granicą działki o nr
ewid. 2/178 z obr. 4, dalej wschodnimi granicami działek 
o nr ewid. od 2/106 do 2/123 z obr. 4, od południa północną
linią rozgraniczającą ul. Energetycznej.

Możliwość zapoznania się treścią przyjętego doku-
mentu: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Pia-
seczno www.bip.piaseczno.eu oraz Urząd Miasta i Gminy
Piaseczno, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Ko-
ściuszki 5, Piaseczno.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 14 ust. ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Rada
Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę Nr 869/XXXI/2013 
z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograni-
czonego od zachodu wschodnią linią rozgraniczającą
ulicy Puławskiej, od północy północnymi granicami dzia-
łek o nr ewid. 2/166, 2/178 z obr. 4, od wschodu wschodnią
granicą działki o nr ewid. 2/178 z obr. 4, dalej wschodnimi
granicami działek o nr ewid. od 2/106 do 2/123 z obr. 4,
od południa północną linią rozgraniczającą ul. Energe-
tycznej. Zgodnie z wymogami ustawowymi podano do
wiadomości informację o udziale społeczeństwa w po-
stępowaniu:

1. ogłoszono w prasie lokalnej, poprzez obwieszczenia
oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Piaseczno
www.piaseczno.eu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia planu i możliwościach składania wniosków
do realizowanego projektu planu w terminie 21 od dnia
ogłoszenia; w terminie wskazanym w obwieszczeniach 

ogłoszeniach w postępowaniu zbierania wniosków nie
zgłoszono wniosków;
2. ogłoszono w prasie lokalnej, poprzez obwieszczenia
oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Piaseczno
www.piaseczno.eu o wyłożeniach do publicznego wglądu
projektu planu i możliwości składania uwag do projektu
planu; w terminach wskazanych w obwieszczeniach 
i ogłoszeniach w postępowaniu zbierania uwag: w I wy-
łożeniu – zgłoszono 2 uwagi, które przyjęto, w II wyłożeniu
– zgłoszono 2 uwagi, z których jedną odrzucono, a drugą
w części przyjęto;

3. po przeprowadzeniu procedury planistycznej zgodnie
z art. 17 wyżej wymienionej ustawy podjęto przedmiotową
uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.

Podsumowanie
Przy opracowywaniu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego analizowano możliwości rozwią-
zań alternatywnych. Podstawą sformułowania zasad za-
gospodarowania terenu w planie była gruntowna analiza
występujących uwarunkowań, w tym stanu środowiska.
W realizowanym planie zapewniono warunki do ochrony
środowiska. Projekt wwyżej wymienionego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
Piaseczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego. Skutki ustaleń planu nie
będą miały zasięgu transgranicznego.

Ustalenia wyżej wymienionego planu pozwalają na
realizację założeń polityki przestrzennej miasta i gminy
Piaseczno określonej w studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego. Zastosowanie
zasad zawartych w ustaleniach planu pozwoli na rozwój
miasta Piaseczna w przyszłości, z zachowaniem zasad
ładu przestrzennego.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury

Ogłoszenie Piaseczno

UiA.ZP.6721.44.2015.MKR

Ogłoszenie Baszkówka

Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. DzU 2015 poz. 199 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art.
46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tj. DzU z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz
uchwały Nr 896/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 20 marca 2013 r., a także uchwały Nr 1502/XLIX/2014
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014 r., za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Baszkówka oraz części wsi Głosków ETAP I dla
terenu obejmującego:

1. część wsi Baszkówka oraz część wsi Głosków – ograni-
czonego:
• od północnego-wschodu: we wsi Baszkówka północną
granicą działek nr 52/2 i 52/3, wschodnią granicą działki
nr 51/3, następnie we wsi Głosków linią prostą poprzez
działkę nr 165/1, północną granicą działki nr 168/3 i jej prze-
dłużeniem przez działkę nr 168/8 i dalej północną granicą
działek 168/6 i 173/111,
• od południowego wschodu: wschodnią granicą działek nr
173/111, 173/112, 173/113 we wsi Głosków,
• od południowego-zachodu: we wsi Głosków południową
granicą działek nr 173/113, 168/7, 168/4 i poprzez działkę nr
165/1 do granicy sołectwa i wzdłuż tej granicy do działki
nr 52/4 we wsi Baszkówka, a następnie południową gra-
nicą działki nr 52/4 i 52/2,
• od północnego-zachodu: linią prostą równoległą do gra-
nicy sołectw Baszkówka i Głosków, wyznaczoną po jej za-
chodniej stronie w odległości 185 m;

2. część wsi Baszkówka – ograniczonego:
• od północy: północną granicą działek: 27/45, 27/46, 27/47,
27/48, 30/44, 30/45, 30/46, 30/47,
• od wschodu: zachodnią granicą działki nr 15 (ul. Wierz-
bowej),
• od południa: południową granicą działek: 30/2, 30/8, 30/7,
30/6, 27/7. 27/6, 27/5, 27/4, 27/3,
• od zachodu: wschodnią granicą działki nr 26/6;

W dniach od 12 października do 9 listopada 2015 r. w pokoju
nr 32, I piętro Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, 
w godz. od 9.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno w dniu 5 listopada 2015 r.
o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
składać uwagi. Uwagi do wyłożonego projektu planu na-
leży składać:
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mail: urzad@piaseczno.eu.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrze-
nia uwag, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
27 listopada 2015 r.

Równocześnie informuję, iż na podstawie art. 48
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko i na podstawie uzgodnienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warsza-
wie, znak: WOOŚ-I.410.241.2013.DC z dnia 16 maja 2013 r.
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Piasecznie, znak: ZNS/711/57/z/13 z dnia 14 czerwca 2013 r.,
odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny od-
działywania na środowisko dla projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Baszkówka oraz części wsi Głosków.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury

Dotacja na wymianę

ogrzewania

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu
Miasta i Gminy w Piasecznie informuje o możliwości skła-
dania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu
gminy Piaseczno na zmianę systemu ogrzewania na pro-
ekologiczny, polegający na zmianie węglowego ogrzewa-
nia stanowiącego jedyne czynne źródło ogrzewania  bu-
dynku  (mieszkania)  na paliwo gazowe lub elektryczne.

Z  treścią uchwały Nr 47/IV/2015 Rady Miejskiej w Pia-
secznie i załącznikiem Nr 1 do uchwały informującym o za-
sadach udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na li-
kwidację niskiej emisji w gminie Piaseczno  można zapoznać
się na stronie internetowej www.piaseczno.eu lub w pokoju
nr 2 w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej
przy ul. Wojska Polskiego 54, tel. (22) 736 02 71.

Gmina Piaseczno udziela dotacji podmiotom będącym
właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości mieszkal-
nych lub najemcami posiadającymi tytuł prawny do dyspo-
nowania nieruchomością na terenie gminy Piaseczno, któ-
rzy zmienią system ogrzewania  mieszkań polegający na
likwidacji tradycyjnych pieców węglowych stanowiących
jedyne czynne źródło ogrzewania na   kotły  do  ogrzewania
proekologicznego.

Dotacja dotyczy wyłącznie  budynków istniejących. Wyso-
kość  dotacji  wynosi:
• do  kotłów c.o. (gazowych, gazowo–olejowych)  50% ceny,
nie więcej niż 2500 zł,
• do urządzeń elektrycznych 60 % ceny, nie więcej niż 2500 zł. 

Dotacja  przekazywana będzie na podstawie zawartej
umowy między gminą Piaseczno a wnioskodawcą, po wy-
konaniu i odebraniu zadania  przez pracowników gminy.
Po realizacji inwestycji wnioskodawca przedkłada do
Urzędu:
• fakturę VAT lub rachunek na zakup  nowego źródła ciepła,
• dokument przekazania do eksploatacji poprawnie dzia-
łającego kotła potwierdzony przez uprawnioną osobę,
• dokument potwierdzający przekazanie starego źródła
ogrzewania  do likwidacji  wystawiony przez uprawnionego
przedsiębiorcę.

Wniosek o udzielenie dotacji  można pobrać ze strony
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno  www.pia-
seczno.eu lub  w  kancelarii Urzędu przy ul. Kościuszki 5
oraz w pokoju nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 54.

Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej

mgr Jolanta Łączyńska
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Strażnicy miejscy podczas

spotkań w szkołach opowia-

dają najmłodszym uczestni-

kom ruchu drogowego o zasa-

dach bezpiecznego poruszania

się. Starają się poprzez zabawę

wyrobić w pierwszoklasistach

nawyk przestrzegania przepi-

sów i zasad ruchu drogowego.

Podczas spotkań z uczniami

przedstawiciele Straży Miej-

skiej omawiają, w jakich miej-

scach najbezpieczniej prze-

chodzić na drugą stronę ulicy.

Przekazują uczniom, w jaki

sposób poruszać się po drodze

poza miastem oraz jakich za-

chowań należy unikać pod-

czas przekraczania jezdni. Pre-

zentują również w drodze

eksperymentu różnicę w wi-

doczności na drodze osoby 

z elementem odblaskowym 

i bez niego.

Jedną z takich lekcji odwie-

dziła w środę 23 września wi-

ceburmistrz Piaseczna Hanna

Kułakowska-Michalak. Włą-

czyła się w ćwiczenia prak-

tyczne i pomagała dzieciom

uczęszczającym do szkoły przy

ul. Orężnej utrwalać właściwe

zachowania na drodze. Mali

uczniowie z dużym entuzja-

zmem brali udział w zabawie,

w której sami przeistaczali się

w kierowców aut i pieszych 

w specjalnym, edukacyjnym

miasteczku drogowym. Na za-

kończenie spotkania uczniowie

otrzymali elementy odbla-

skowe, które poprawić mają ich

widoczność na drodze w okre-

sie jesienno-zimowym.

W akcji uczestniczą nastę-

pujące szkoły podstawowe: Nr

1 przy ul. Świętojańskiej (10 klas

pierwszych), Nr 5 przy ul.

Szkolnej oraz filia przy ul. Oręż-

nej (13 klas pierwszych), Nr 3 

w Gołkowie przy ul. Głównej 

(4 klasy pierwsze), Nr 2 przy al.

Kasztanów (4 klasy pierwsze)

oraz SP w Józefosławiu (13 klas

pierwszych).

*

Konkurs dla uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza kon-
kurs plastyczno-literacki „Zwierzę wg twórczości Józefa
Wilkonia”. Prace konkursowe można składać do 26 paź-
dziernika 2015 roku w oddziale dla dzieci Biblioteki Pu-
blicznej Miasta i Gminy Piaseczno przy ulicy Kościuszki 49.
Szczegółyna stronie: www.biblioteka-piaseczno.pl.

Zwierzę wg twórczości
Józefa Wilkonia

Bezpieczna droga do szkoły

Rozpoczęła się akcja piaseczyńskiej Straży Miejskiej, mająca na celu zaznajomienie

uczniów pierwszych klas z zasadami bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza nią.

Czworonogi czekają

na opiekuna

Amon - 2-3 letni psiak. Jest do-

brze wychowany: ładnie wska-

kuje do auta, jest posłuszny 

i zna zasady panujące w domu.

Prosimy o pomoc w odnalezie-

niu opiekuna Amona.  

Zwierzaki czekają w Przytulisku Prima – 

–Vet w Konstancinie, tel. 22 756 09 75.

Filemon to ok 4- miesięczny

kociak. Spokojny jak na ma-

lucha, uwielbia przytulanie 

i wylegiwanie na kolankach.

Potrafi korzystać z kuwety, do-

brze dogaduje się z innymi

zwierzętami. 

Gałka - ma pomarańczową ob-

różkę z obgryzioną bandamką.

Wpadła pod pędzące auto. Kie-

rowca zabrał sunię do lekarza,

gdzie okazało się, że po za kil-

koma siniakami nic się nie stało.

Sunia czeka na swych właścicieli.

Bambi to leciwa suczka. Suczka

jest po zabiegu mastektomii (nie

ma prawej listwy mlecznej). Ma

bardzo duże problemy z chodze-

niem, jest wychudzona i bardzo

zmęczona.

Pudełko życia

„Pudełko życia” to tak naprawdę

tuba z ważnymi informacjami,

którą osoby starsze, samotne

powinny trzymać w swoim

domu w lodówce. Pomoże ona

w sytuacji, kiedy ratownicy me-

dyczni wejdą do mieszkania 

i odnajdą osobę nieprzytomną

lub z trudnościami komunika-

cyjnymi, będącymi wynikiem

np. wylewu czy udaru. Ratow-

nik, wiedząc, że „pudełka życia”

są trzymane w lodówkach,

szybko znajdzie pojemnik i do-

trze do wszystkich ważnych 

informacji o pacjencie, co znacz-

nie może przyśpieszyć wła-

ściwą pomoc.

Informacje, jakie senior po-

daje na specjalnej karcie włożo-

nej do „pudełka życia”, obejmują

listę chorób i przyjmowanych

leków, uczuleń na leki, przeby-

tych operacji. Wpisuje się rów-

nież kontakt do rodziny czy do

lekarza prowadzącego, a także

miejsce trzymania dokumenta-

cji medycznej. Można też zasu-

gerować, czy klucze do miesz-

kania ratownik powinien zabrać

wraz z pacjentem do szpita-

la, czy może oddać sąsiadowi.

Ważna jest też informacja, czy

w mieszkaniu są zwierzęta i kto

mógłby się nimi zająć pod nie-

obecność seniora.

W „pudełku życia” obok

karty informacyjnej znajduje

się naklejka, którą należy na-

kleić na drzwiach lodówki. Dla-

czego właśnie tu? W całym

kraju prowadzona jest akcja pro-

mocyjna „pudełek życia”, która

wskazuje lodówki jako to miej-

sce w domu, które łatwo odna-

leźć, które znajduje się w prawie

każdym domu, prawie zawsze

w kuchni lub w przyległym po-

mieszczeniu.

– Pudełko może uratować

życie każdemu, kto w chwili

przyjazdu karetki nie jest w sta-

nie podać podstawowych infor-

macji o swojej chorobie, uczule-

niach czy zażywanych lekach.

Dlatego zachęcam serdecznie

do odbierania „pudełek życia” 

z państwowych przychodni zdro-

wia zlokalizowanych na terenie

gminy Piaseczno – mówi bur-

mistrz Zdzisław Lis. – Warto

przygotować rzetelne informa-

cje, zgodnie z wytycznymi za-

wartymi w tubach, i pamiętać

o ich aktualizowaniu – podkre-

śla burmistrz.

Nowa inicjatywa Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno o nazwie „pudełko życia” ma na

celu ułatwienie niesienia pomocy w sta-

nach zagrożenia zdrowia i życia mieszkań-

ców gminy. Skierowana jest do osób

samotnych, schorowanych, niepełno-

sprawnych, seniorów 65+.

„PUDEŁKO ŻYCIA” DOSTĘPNE BĘDZIE BEZPŁATNIE OD PAŹ-

DZIERNIKA W NASTĘPUJĄCYCH PUNKTACH:

– Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Piasecznie, ul. Fabryczna 1

– Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Piasecznie, ul. Skrzetuskiego 17

– Wiejski Ośrodek Zdrowia w Głoskowie, ul. Górna 20

– Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zalesiu Górnym, ul. Złotej Jesieni 1

– Wiejski Ośrodek Zdrowia w Złotokłosie, ul. Runowska 1

Maluchy ćwiczyły bezpieczeństwo na drodze wspólnie z wiceburmistrz Hanną Kułakowską-Michalak
Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA

Linia P1 bezpłatna

Decyzją radnych od 1 października 2015 przejazdy linią P1
będą bezpłatne. 
Po analizie mającej na celu przeprowadzenie korekt, które
zoptymalizować miały wykorzystanie linii „P”, podjęto decyzję
o odstąpieniu od opłat dla linii P1 z zachowaniem stawek dla
linii P2 i P3.

Autobusy lokalnej linie dowozowej P1 finansowane przez
Gminę Piaseczno, kursują na trasie:

Piaseczno/rondo T. Mazowieckiego – Wojska Polskiego –
Jana Pawła II – Chyliczkowska – Warszawska - Młynarska - Pu-
ławska – Kusocińskiego – Wojska Polskiego – droga 721 - Ja-
rząbka – Dworcowa – Sienkiewicza – Szpitalna/Szpital Św. Anny
– Mickiewicza – Sienkiewicza – Dworcowa – Jarząbka – droga
721 – Wojska Polskiego – Kusocińskiego - Puławska – Jana Pawła
II – Wojska Polskiego – Piaseczno/rondo T. Mazowieckiego

Rozkład jazdy linii P1 dostępny jest na www. piaseczno.eu



Piaseczyńska KULTURA

Zgromadzeni na rynku o godz.

17.00 mieszkańcy byli świadkami

uroczystego przekazania Józefowi

Wilkoniowi medalu oraz dyplomu

Honorowego Obywatela Gminy

Piaseczno. Zanim to nastąpiło Bur-

mistrz Zdzisław Lis odczytał

uchwałę nr 284/XI/2015 Rady Miej-

skiej w Piasecznie z dnia 26 sierp-

nia 2015 r. nadającą to wyróżnie-

nie mistrzowi Wilkoniowi. 

- Dziękuję gminie za zorgani-

zowanie tej wystawy i za nową

formę prezentacji moich ilustracji

– powiedział po otrzymaniu odzna-

czenia artysta patrząc na tablice z

posterami. I dodał – Dużo teraz pra-

cuję. Cieszę się, że mogę dalej ma-

lować mimo mojego wieku.  

Następnie z gratulacjami 

i kwiatami dla artysty podchodzili

wiceburmistrz Piaseczna Hanna

Kułakowska-Michalak, dyrektor

Centrum Kultury Magdalena Wo-

lak-Gawrych, przewodniczący

Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Daniel Putkiewicz oraz prezes

Fundacji „Arka” im. Józefa Wilko-

nia Blanka Wyszyńska-Walczak.

Zwieńczeniem tej części uroczy-

stości było złożenie podpisów w

księdze pamiątkowej honoro-

wych obywateli przez Józefa Wil-

konia oraz Przewodniczącego

Rady Piotra Obłozę.

Goście przenieśli się chwilę

później do Galerii Przystanek, gdzie

miał miejsce wernisaż wystawy

„Józef Wilkoń. W 85 lat dookoła

świata".  Tytuł nawiązuje wprost

do 85. rocznicy urodzin wybitnego

artysty, obchodzonej przez cały

rok w wielu miejscach w kraju.

Dlatego nie mogło na wernisażu

zabraknąć tortu urodzinowego. Po

odśpiewaniu stu lat jubilatowi roz-

poczęło się krojenie trzypiętro-

wego, ręcznie malowanego tortu,

przygotowanego specjalnie na tę

okoliczność przez gminę. 

Piaseczyńska wystawa pre-

zentuje całokształt prac wspania-

łego artysty, zarówno ilustracje,

obrazy jak i rzeźby. Prace artysty

wystawione są w kilku miej-

scach. Wystawę dużych rzeźb

oglądać można na miejskim

rynku (do 11 października). Do 18

października dostępna będzie zaś

wystawa dzieł malarskich z róż-

nych okresów twórczości pre-

zentowana w Galerii Przystanek,

oraz wystawa posterowa na

rynku, dotycząca książek zilu-

strowanych przez artystę.

Wydarzeniem towarzyszą-

cym otwarciu wystawy były

warsztaty plastyczne dla dzieci

„Biblioteczna Wilkoniada”, przy-

gotowane przez Bibliotekę Pu-

bliczną Miasta i Gminy w Piasecz-

nie. Od godziny 15.00 prowadzona

była też przez Fundację „Arka” im.

Józefa Wilkonia w Przystanku Kul-

tura sprzedaż książek ilustrowa-

nych przez artystę. 

Wilkoń Honorowym 

Obywatelem Piaseczna

26 września odbył się wernisaż wystawy prac Józefa Wilkonia, połączony z nada-

niem artyście tytułu Honorowego Obywatela Gminy Piaseczno.

2 października 2015 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pia-
seczno zaprasza na spotkanie ze słynnym youtuberem -
- Cyber Marianem.

Spotkanie odbędzie się o godzinie 12:00 w budynku Biblioteki
przy ulicy Kościuszki 49. Spotkanie będzie miało na celu wpro-
wadzenie uczestników w tajniki pracy youtuberów.

Koncert Skubasa 

Muzyka Skubasa to niezwykle kli-

matyczne, akustyczne gitarowe

brzmienia o lekko folkowym,

grunge’owym charakterze. Sku-

bas w swoich autorskich kompo-

zycjach łączy brudne, gitarowe

riffy z melancholijnym wokalem,

tworząc nostalgiczne, melodyjne

piosenki. Na koncertach stawia

przede wszystkim na atmosferę 

i przestrzenne dźwięki. W 2012

roku ukazał się debiutancki album

Skubasa "Wilczełyko". Skubas

otrzymał nominację do Frydery-

ków 2013 w kategorii "Debiut

Roku" oraz "Utwów Roku" za sin-

gla "Linoskoczek".

Na występ wokalisty zapra-

szamy 23 października g. 20.00 do

Domu Kultury.

Bilety od 5 października 

w kasach Centrum Kultury w

Piasecznie w cenie 30 zł, w dniu

koncertu 40 zł. 

10 i 11 października w hali GOSiR-u w Piasecznie odbędą
się targi Weekend Inspiracji „Piaseczno Kobiet”.

Swoją ofertę, kierowaną głównie do Pań, będą przedsta-
wiały zarówno lokalne przedsiębiorstwa, jak również znane
i cenione marki. Podczas tego weekendu będzie można
skorzystać z darmowych badań oraz konsultacji lekarskich
udzielanych m.in. przez Szpital św. Anny. O wygląd ze-
wnętrzny zadbają firmy kosmetyczne, które wykonają
drobne zabiegi, doradzą oraz dobiorą makijaż. Swoimi zdol-
nościami wykaże się m.in. kreator makijażu Kontigo –
Harry J. Spektakularną metamorfozę wizualną przepro-
wadzi stylista gwiazd Mariusz Szymojko ze Studia Fryzur
Mariusz Szymojko. Nie zabraknie też trenerów osobistych 
i dietetyków, którzy opowiedzą o doborze diety i ćwiczeń
fizycznych do stylu życia. Swoje najnowsze kolekcje zapre-
zentują firmy modowe, a każda z Pań odwiedzających targi
będzie mogła wybrać coś dla siebie.

Ekspozycji wystawców będą towarzyszyły wykłady
zdrowotne (Szpital św. Anny) i biznesowe, przygotowane
przez Stowarzyszenie „Polka Potrafi”. Na stoiskach będzie
można uzyskać garść porad prawnych i księgowych. W stre-
fie zdrowej żywności będzie można natomiast poznać nowe
smaki podczas specjalnych degustacji. Prezentacje wybra-
nych firm na scenie przeprowadzi gość specjalny – Anna
Popek.

Atrakcją targów ma być również loteria przygotowana
dla wszystkich odwiedzających. Szczęściarze mogą wygrać
wartościowe nagrody, m.in. zestawy kosmetyków, karnety
do klubów fitness, vouchery na zabiegi kosmetyczne oraz
liczne gadżety.

Weekend Inspiracji „Piaseczno Kobiet” to świetna pro-
pozycja spędzenia czasu z myślą o sobie i swoich potrze-
bach. Zapraszamy w sobotę od 10.00 do 18.00 oraz w nie-
dzielę od 10.00 do 15.00.

Zainspiruj się

Melomanów operetek wiedeńskich czeka nie lada gratka.
Wybitni soliści polskich scen muzycznych wystąpią w Pia-
secznie 3 października z koncertem największych przebojów
Johanna Straussa.

Ruszyła już sprzedaż biletów na Koncert Wiedeński, który
rozpocznie się o godz. 18.00 w sali Domu Kultury. Zapraszamy
do kas Centrum Kultury zlokalizowanych w Przystanku Kultura
(pl. Piłsudskiego 9) i w Domu Kultury (ul. Kościuszki 49). Cena
biletu: 45 zł.

Koncert wiedeński

Spotkanie ze słynnym
youtuberem

Rzeźby Józefa Wilkonia oglądać można na piaseczyńskim rynku do 11 października, zaś wystawę w Przystanku Kultura do 18 października
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Foto fb.com/SkubasMusic
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