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Sesja Rady Miejskiej

Bezpłatne porady prawne

Święto muzyki klubowej

odbędzie się 28 września
2016 r. o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

Mieszkańcy miasta i gminy Piaseczno
mogą korzystać z bezpłatnych porad
radcy prawnego w Gminnym Punkcie
Konsultacyjnym w Piasecznie, ul. Puławska 16. Porady z zakresu prawa
rodzinnego udzielane są w każdy wtorek
i środę w godz. 16.10 – 19.10.

24 września na piaseczyńskim
rynku odbędzie się IV edycja
Housepital Festival. Na miłośników muzyki elektronicznej
czeka 6 godzin świetnej zabawy ze spektakularnymi efektami specjalnymi.
*str. 8

Przebudowa Kanału Piaseczyńskiego

Informacje
urzędowe:
Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej
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Sprawozdanie z pracy
burmistrza
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Aktualizacja
Lokalnego Programu
Rewitalizacji
Trwają prace przy aktualizacji dokumentu, który wytycza obszary i zadania
w zakresie rewitalizacji miasta Piaseczna
str. 3
na lata 2016-2023.

Inwestycje w oświacie

Przez cały okres wakacji prowadzono intensywne prace inwestycyjne i remonty
w wielu placówkach oświatowych. str. 4

Sezon remontowy
Koniec wakacji to ﬁnał kilku inwestycji drostr. 5
gowych w naszej gminie.

Początek trasy

W czerwcu rozpoczęła się długo oczekiwana przez
mieszkańców Piaseczna przebudowa
głównego kanału
odwadniającego
miasto.
Aby poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w centrum miasta
i uniknąć powtórzenia się sytuacji
z 2010 roku, kiedy to został zalany
m.in. sąd i znaczna część osiedla
„Nad Perełką”, gmina Piaseczno musiała przystąpić do przebudowy
podziemnej części Kanału Piaseczyńskiego. Obecna średnica rurociągu jest na tyle mała, że z trudem
odbiera on wodę podczas zwiększonych opadów. Dlatego w rejonie
skweru Kisiela nowy kanał będzie
miał dwa koryta podziemne równoległe do siebie, które znacznie
zwiększą obecną przepustowość
i zminimalizują ryzyko całkowitego
zatkania światła rurociągu.
Główny wykonawca przebudowy firma Jarpol S.A. – rozpoczął
prace od modernizacji wylotu kanału w rejonie parku, który zyskał
nową żelbetową obudowę a zbocza
kanału umocniono płytami betonowymi. Wzdłuż starego ruro-

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
ciągu od wylotu do ul. Sierakowskiego wykonano ściankę szczelną
z metalowych kształtowników,
która umożliwiła demontaż starych kręgów betonowych i wykonanie nowej konstrukcji o większej
średnicy.

W toku wykonywania prac okazało się, że konieczne jest przeprojektowanie i przeniesienie w inne
miejsce istniejącej stacji transformatorowej. W chwili obecnej konsultowany jest z zakładem energetycznym projekt budowlany umo-

żliwiający to przeniesienie i lada
chwila niezbędne dokumenty trafią
do Starostwa Powiatowego w Piasecznie, które powinno wydać pozwolenie na budowę i przeprowadzenie tych prac.
cd. str. 2

Rozwiązać węzły gordyjskie
13 września podczas spotkania z przedstawicielami GDDKiA Gmina przedstawiła propozycję
przebudowy skrzyżowań drogi krajowej nr 79 z ulicami Okulickiego i Chyliczkowską.

W Piasecznie wystartuje kolejna trasa
koncertowa zespołu Kabanos promująca płytę roku Antyradia – „Balonowy
str. 8
Album”.

Festiwal Pięknej Książki
17 września zapraszamy na Festiwal „Piaseczno – Ludzie – Książki 2016”, który odbędzie się 17 września 2016 roku na rynku
str. 8
w Piasecznie.

Podczas czerwcowego spotkania
przedstawicieli gminy Piaseczno
z dyrekcją oddziału warszawskiego
GDDKiA oraz dyrekcją MZDW i zarządem powiatu piaseczyńskiego
przeanalizowano możliwości przebudowy najbardziej newralgicznych
komunikacyjnie skrzyżowań dróg
lokalnych z drogą krajową nr 79.
GDDKiA przedstawiła swoje najbliższe plany poprawy płynności ruchu
oraz bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DK 79 z ulicami Okulickiego
i Chyliczkowską, a dyrekcja MZDW
poinformowała m.in. o przygotowaniach do realizacji przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 721 na odcinku od
ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej.
Niestety inwestycja ta nie obejmuje
skrzyżowania z DK 79. O ile nie
zmieni się sytuacja ﬁnansowa województwa, to rozpoczęcie przebu-

dowy DW 721 możliwe będzie w 2017
r., a zakończenie w 2019 r. Koszt przebudowy tego dwukilometrowego odcinka szacowany jest na blisko 44
mln zł. Projekt zakłada wykonanie
dwujezdniowej drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, chodnikami i zjazdami do wszystkich posesji.
– Skrzyżowania ulic Puławskiej
z Okulickiego oraz Armii Krajowej
z Chyliczkowską są dla nas kluczowe
– mówi burmistrz Zdzisław Lis. – Na
spotkaniu dowiedzieliśmy się, że budowa estakad za kilkadziesiąt milionów złotych jest niemożliwa w najbliższym horyzoncie czasowym.
Generalna Dyrekcja zabezpieczyła jedynie 4,2 mln zł na drobne korekty,
które mają poprawić płynność ruchu
na tych skrzyżowaniach. Takie rozwiązanie nas nie zadowala, dlatego
zaproponowaliśmy wsparcie ﬁnan-

sowe gminy, podobną deklarację złożył też powiat i chcemy przekonać
GDDKiA, że zgodnie z przygotowaną
przez nas koncepcją za ok. 12 mln zł
można przebudować skrzyżowania
już w przyszłym roku. Co prawda bez
estakad, ale z takimi rozwiązaniami,
które znacząco zmienią komfort
jazdy i bezpieczeństwo drogowe
w tym rejonie – przekonuje burmistrz.
Sprawa dokładnego podziału kosztów była omawiana podczas spotkania z GDDKiA.
Podczas czerwcowego spotkania
zdecydowano również o powołaniu
zespołu roboczego składającego się
z przedstawicieli gminy Piaseczno, powiatu, MZDW, GDDKiA i przedsiębiorców z rejonu skrzyżowania DK79 z ul.
Okulickiego. Zespół ma za zadanie
przygotowanie rozwiązań komunikacyjnych w obrębie skrzyżowań

z ul. Chyliczkowską i Okulickiego,
które przy uwzględnieniu docelowych
planów przebudowy tych skrzyżowań
wprowadziłyby tymczasowe rozwiązania poprawiające płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Gmina zleciła wykonanie analizy
możliwości usprawnienia funkcjonowania układu dróg lokalnych z DK 79
z wykorzystaniem elementów rozwiązań projektowych przewidzianych w latach ubiegłych przez GDDKiA w planach docelowej rozbudowy
drogi krajowej nr 79. W wyniku tego
działania powstał dokument, który
stanowi dla nas podstawę do dalszych
rozmów z Generalna Dyrekcją.
Szczegóły rozwiązań technicznych opublikowane zostały na
www.piaseczno.eu w dziale „aktualności”.
cd. str. 3

2
Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej w Piasecznie
SESJA 24
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aktualności

Sprawozdanie z pracy burmistrza
od 8 lipca do 29 sierpnia 2016 r.

31 sierpnia 2016 r.

Na początku sesji burmistrz Zdzisław Lis pogratulował i wręczył
dyplomy oraz nagrody stypendystom i laureatom konkursów
i olimpiad przedmiotowych. W dalszej części radni przyjęli protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej, sprawozdanie z działalności
między sesjami przedstawił przewodniczący Rady Piotr Obłoza.
Po wysłuchaniu wniosków i interpelacji skarbnik zapoznała
radnych z sytuacją ﬁnansową gminy.
Zmiany budżetowe
Radni wprowadzili następujące zmiany w budżecie gminy:
- przesunięto 15 500 zł na prace modernizacyjne w Zespole
Szkół Publicznych w Chylicach,
- przesunięto 1 200 zł na pokrycie kosztów budowy parku
Zachodniego przy al. Róż – etap II, budowa altany,
- 3 076 zł przeznaczono na kursy językowe nauczycieli wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus +,
- przeznaczono 7 500 zł na szkolenie uczestników projektu
Erasmus +,
- 350 000 zł przeznaczono na wykup gruntów,
- przesunięto 100 000 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego,
- zwiększono dochody z tytułu odszkodowań za przejęte
nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- 35 500 zł z przeznaczono na wykonanie projektu budowy
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Polskiego Państwa
Podziemnego z ulicami 3 maja i al. Kasztanów w Piasecznie,
- przeznaczono 450 000 zł na kryte boisko piłkarskie typu
Orlik na stadionie miejskim,
- o 19 142 zł zwiększono dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.
Zagospodarowanie przestrzenne:
- odstąpiono od zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pilawa w rejonie ulicy Kwitnącej,
- przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka - etap I oraz części
miasta Piaseczna dla obszaru w granicach działek nr 168, 169,
170, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180/6, 181 obręb 24.
- uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od północnego
zachodu linią rozgraniczającą ulicy Głogowej, od północnego
wschodu linią rozgraniczającą alei Brzóz, od południa południową granicą działek 28 i 29 z obrębu 78,
- radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec,
- nadano nazwę „Jerzynka” ulicy prywatnej we wsi Głosków,
„Jastrzebia” ulicy prywatnej we wsi Głosków, „Podkowy”
ulicy prywatnej we wsi Józefosław.
Nieruchomości:
- radni wyrazili zgodę na nabycie od Skarbu Państwa działki
nr 16 w Piasecznie,
- radni wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie prawa własności niezabudowanych działek nr 227/1, 306/3, 316/2, 316/4,
316/5, 542/2, 382/3, 385/3, 215/1, 345/9, 227/3, położonych
w Jazgarzewie,
- radni wyrazili zgodę na zamianę działki 131/7 w Woli Gołkowskiej, działki 409 w Wólce Kozodawskiej, działki 127/3
w Żabieńcu, działki 103/4 w Wólce Kozodawskiej, stanowiących własność gminy Piaseczno, na których zlokalizowane
są urządzenia infrastruktury technicznej, na działkę nr 159/1
w Orzeszynie,
- radni wyrazili zgodę na sprzedaż działek nr 527 i 528,
w Piasecznie przy ul. Szaﬁrowej, nr 3/15 w Żabieńcu, udziałów
w działce nr 12/2 przy ul. Młynarskiej oraz działki nr 191 przy
ul. Marmurowej w Piasecznie,
- ustanowiono na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na czas nieokreślony, nieodpłatną służebność przesyłu na działce
nr 63/1 przy ul. Sierakowskiego w Piasecznie.
Pozostałe:
-zdecydowano o udzieleniu pomocy rzeczowej dla województwa mazowieckiego polegającej na wykonaniu projektu budowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 722
z ulicami: 3 Maja i al. Kasztanów w Piasecznie,
- radni wyrazili wolę przyjęcia do realizacji zadania „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Piasecznie" w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Ochrona Środowiska,
- oddalono jako niezasadną skargę na bezczynność gminy
Piaseczno w sprawie udrożnienia urządzeń melioracyjnych
i rowu przy ul. Wiśniowy Sad w Baszkówce,
- zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na okres od 15.09.2016 r. do 14.02.2018r. dla spółki akcyjnej
KUBARA LAMINA.
Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały
dostępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.

Poniżej przedstawiamy zarys
najważniejszych spraw, którymi burmistrz i kierownictwo
zajmowali się od 8 lipca do 29
sierpnia 2016 r.
Burmistrz ogłosił
przetargi na:
• rewaloryzację Parku Miejskiego w Piasecznie;
• pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy
Piaseczno;
• opracowanie projektu modernizacji budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 1;
• remont ul. Hemara oraz
ul. Sobieskiego w Piasecznie;
• budowę krytego boiska piłkarskiego typu Orlik na Stadionie Miejskim - I etap;
• remont ul. Granicznej w Głoskowie Letnisku;
• remont ul. Sarenki w Zalesiu
Górnym;
• remont ul. Sienkiewicza
w Piasecznie;
• remont ul. Krótkiej w Woli Gołkowskiej oraz remont
ul. Wierzbowej w Baszkówce;
• remont ul. Markowskiego
i ul. Żeglińskiego w Piasecznie;
• pielęgnację i urządzanie zieleni na terenie miasta i gminy;
• budowę altany w parku Zachodnim przy alei Róż;

•remont ul. Osiedlowej w Józefosławiu.
Burmistrz zatwierdził
przetargi na:
• remont ul. Warszawskiej i ul.
Kraszewskiego w Złotokłosie oraz
ul. Mokrej w Henrykowie-Uroczu, wykonawca: P.P.U.H. Efekt
Sp. Z o.o. za cenę: 319 800 zł;
•dostawę warzyw, owoców,
mięsa, art. spożywczych, nabiału, mrożonek do SP nr 1 , wykonawca: Część I: STARLES Sp.
z o.o. – za cenę: 92 973,02 zł,
Część II: Sprzedaż Aartykułów
Spożywczych Kukier Dariusz –
za cenę: 74 396,08 zł, Część III:
Almax- Dystrybucja Sp. z o.o. –
za cenę: 34 445,43zł, Część IV:
COLDNORD Sp. z o.o. – za cenę:
35 648,55zł;
•sprawowanie funkcji Inwestora
Zastępczego przy Budowie Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie, wykonawca:
SAFEGE Oddział w Polsce, za cenę: 450 180 zł;
•wykonanie opracowań geodezyjnych: wykonawca: LUKAMAT Usługi Geodezyjne Łukasz
Matusik;
•remont ul. Korczunkowej
w Głoskowie, wykonawca:
Przedsiębiorstwo UsługowoRemontowe EWBUD Ewelina
Kościuk- Fol, za 96 145,66 zł;
•utwardzenie miejsc parkingowych na ul. Poniatowskiego w Piasecznie, wykonawca; Usługi Ogólnobudowlane
i Transportowe Andrzej Szkudlarek, za cenę: 65 864,04 zł;
•remont pobocza ul. Jarząbka
w Piasecznie - ułożenie płyt,
wykonawca: Budowa i Naprawa
Dróg Wanda Porębska, za cenę:
165 874,65 zł;
•pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy, wykonawca: PUK SITA Piaseczno;

• remont ul. Tenisowej w Józefosławiu, wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowe EWBUD, za 198 543,04 zł;
•remont ul. Zagrodowej i ul.
Świętojańskiej w Piasecznie, wykonawca: Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., za cenę:
290 814,33 zł;
•remont ul. Krótkiej w Piasecznie, wykonawca: Firma
„Fal-Bruk” Sp. z o.o. za cenę:
79 937,70 zł;
• remont ul. Jerozolimskiej
w Piasecznie, wykonawca:
Firma „Fal-Bruk” Sp. z o.o. za
cenę: 131 610 zł;
•remont ul. Leśnej w Pilawie
oraz remont ul. Czereśniowej
w Pilawie, wykonawca: P.P.U.H.
Efekt Sp. Z o.o. za 297 660 zł;
•budowa fragmentu ul. Cyraneczki, wykonawca: Budownictwo drogowe JARPOL S.A.,
za cenę: 1 419 685,67 zł;
•remont ul. Turkawki w Jastrzębiu, wykonawca: Firma
„Fal-Bruk” Sp. z o.o. za cenę;
72 570 zł;
• remont ul. Różanej w Zalesiu
Dolnym oraz ul. Zalesnej w Piasecznie, Budownictwo Drogowe
JARPOL S.A., za cenę 278 372,79 zł;
•remont ul. Fabrycznej w Piasecznie, CERMAT PRODBET Sp. z
o.o. za cenę: 97 304,66 zł;
• odwodnienie ciągu ulic: al. Lipowa, ul. Kurcewiczówny i ul.
Kordeckiego w Piasecznie, wykonawca: Przedsiębiorstwo
EWBUD Ewelina Kościuk- Fol, za
cenę: 270 398,49 zł.
Burmistrz unieważnił
przetarg na:
- dostawę i montaż urządzeń
zabawkowych wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz
urządzeń sportowo-rekreacyjnych - unieważniono
w części I.

W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi sprawami, m.in. odbyły się następujące spotkania i wydarzenia
z udziałem burmistrza:
8 lipca - spotkanie z wójt
Lesznowoli w sprawie węzła
Antoninów;
25 lipca - udział w posiedzeniu
Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie;
26 lipca - spotkanie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SITA
w Piasecznie w sprawie gospodarki odpadami;
28 lipca - podpisanie listu intencyjnego z Orange Polska;
31 lipca - udział w plenerowym pokazie ﬁlmu „Powstanie Warszawskie” na Zimnych
Dołach;
1 sierpnia - udział w uroczystościach z okazji 72. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego;
3 sierpnia - spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno;
8 sierpnia
- spotkanie z p.o. prezesa
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie;
- spotkanie z przedstawicielem Fundacji „Dom Zośki”;
29 sierpnia - spotkanie
z dyrektorami szkół i przedszkoli z terenu gminy Piaseczno.
Burmistrz na bieżąco organizował posiedzenia kierownictwa urzędu, podczas których omawiane były bieżące
sprawy gminy, współpracował z organami Rady Miejskiej oraz brał udział w posiedzniach komisji Rady Miejskiej.
*

Przebudowa Kanału
Piaseczyńskiego
ciąg dalszy ze str. 1
Równolegle do prac projektowych trwają prace przy wykonywaniu ścianek szczelnych na odcinku samego skweru Kisiela.
W tym celu zdemontowano obecną nawierzchnię placu i usunięto
kolidującą z pracami roślinność.
– Po zakończeniu prac związanych z przeniesieniem stacji
transformatorowej i wykonaniem wszystkich ścianek szczelnych w rejonie skweru planowane jest połączenie obydwu
budowanych odcinków kanału
- mówi Marek Ławrecki, inspektor nadzorujący prace z ramienia gminy. –Wiązać się to będzie
z czasowym zamknięciem ul.
Sierakowskiego i zmianą organizacji ruchu w tym rejonie.
Jednak na chwilę obecną nie
mogę podać konkretnej daty zamknięcia ulicy, ponieważ zależy
ona od postępu prac nad przygotowaniem dodatkowej dokumentacji projektowej – dodaje
inspektor.

– Kiedy będziemy znali termin zamknięcia ulicy, to poinformujemy mieszkańców przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem – zapewnia Łukasz Wyleziński, Kierownik Biura Promocji i Informacji. – Na gminnej stronie internetowej, Facebooku oraz w prasie lokalnej i w Piaseczyńskim Systemie Powiadamiania SMS umieścimy stosowny komunikat uprzedzający o możliwych utrudnieniach w ruchu – dodaje.
Rewitalizacja skweru
Oprócz wykonania podziemnych prac budowlanych
zaplanowana została również
całkowita zmiana zagospodarowania terenu skweru Kisiela. Projekt zakłada stworzenie
w jego centralnej części lekko
wyniesionej sceny o średnicy
blisko jedenastu metrów oraz
adaptację istniejących schodów
na miejsca, które oprócz funkcji
komunikacyjnej będą stanowić

widownię dla stworzonego
w ten sposób mini-amﬁteatru. Ozdobą sceny ma być centralnie umieszczona kaskada
wodna połączona z niewielkim
oczkiem otoczonym zielenią.
Kaskada będzie wykonana jako
system betonowych płyt żelbetowych imitujących poziomo
ułożone bloki granitowe. Na najwyższy poziom doprowadzona
zostanie woda, która po wypełnieniu niecki będzie opadać po
blokach kamiennych do zbiornika dolnego otoczonego z jednej strony sceną, a z pozostałych murkami odgradzającymi
o wysokości ok. 40 cm. Ranty
półek kamiennych będą wyproﬁlowane w taki sposób, aby spadająca woda tworzyła jednolitą,
równą taﬂę. Cała kaskada podświetlona będzie ciepłą barwą
światła, które podkreślać będzie
dodatkowo jej walory estetyczne. Komora techniczna kaskady zostanie wykonana jako

pomieszczenie podziemne niewidoczne dla użytkowników
placu.
Na skwerze pojawią się również nowe nasadzenia roślinne,
które zrekompensują utratę
drzew, kolidujących z inwestycją.
Przy alejkach staną stylowe latarnie, ławki typu parkowego i estetyczne kosze na śmieci. Oświetlenie uzupełnione zostanie nowymi
punktami świetlnymi umieszczonymi w posadzce. Wokół odnowionego skweru odtworzone zostaną nawierzchnie jezdni,
chodników i miejsc postojowych
oraz przebudowana zostanie zatoka autobusowa przy sądzie. Cała
inwestycja to koszt blisko 10,5 mln
zł z czego 6,8 mln zł zapłaci z budżetu gmina Piaseczno a pozostałą kwotę wygospodaruje Piaseczyńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Skwer
w nowej odsłonie powinien być
oddany do użytku wiosną przyszłego roku.
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Rozwiązać węzły gordyjskie
ciąg dalszy ze str. 1
Skrzyżowanie DK 79
z ul. Okulickiego
Autor analizy – Biuro Projektowo-Konsultingowe EUROSTRADA Sp. z o.o. dla poprawy
płynności ruchu na samym
skrzyżowaniu proponuje poszerzenie ul. Puławskiej od ul. Energetycznej o trzeci dodatkowy
pas ruchu w obu kierunkach poprzez wykorzystanie pasa oddzielającego jezdnie. Z uwzględnieniem włączenia do ul. Puławskiej ruchu pojazdów z ul. Syrenki. Propozycje te w większości zgodne są z docelowymi
rozwiązaniami GDDKiA.
W obrębie samego skrzyżowania projekt zakłada wydłużenie istniejącego oraz wykonanie

dodatkowego lewoskrętu, jadąc
z Warszawy w kierunku Konstancina-Jeziorny. Takie same
rozwiązanie, czyli dwa pasy do
lewoskrętu, przewidziano z kierunku południowego, jadąc od
Góry Kalwarii w kierunku Lesznowoli (obecnie jest tylko jeden
krótki pas lewoskrętu na obydwu kierunkach). Dodatkowo,
jadąc z kierunku Góry Kalwarii,
propozycja zakłada powstanie
prawoskrętu w stronę Konstancina a patrząc od Warszawy
w kierunku Piaseczna na skrzyżowaniu pojawi się dodatkowy
pas do jazdy na wprost z możliwością odbicia do miasta. Na
tym kierunku zachowany również ma być by-pass umożliwia-

Propozycja układu rozwiązań technicznych dla skrzyżowania
DK 79 z ul. Chyliczkowską
Rys: Eurostrada Sp z o. o.

jący skręt w prawo w kierunku
Lesznowoli.
Zmiany na DW 721 w obrębie
skrzyżowania mają polegać na
wybudowaniu dwóch dodatkowych pasów do prawo- i lewoskrętu, w taki sposób, aby docelowo uzyskać czteropasowy układ
– dwa pasy do jazdy na wprost
i po jednym w lewo i prawo.
Z kierunku zachodniego od
strony Lesznowoli nie przewiduje się zmian (trzy pasy – jeden
na wprost i dwa do lewoskrętu).
W opracowaniu uwzględniono również modyﬁkacje działania sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie sterowania kierunkowego podobnego do rozwiązania
zastosowanego na skrzyżowaniu
z ul. Energetyczną. Proponuje się
również objęcie sygnalizacją
świetlną przejścia dla pieszych
przez ul. Puławską, które po rozbudowie będzie prowadziło przez
cztery pasy ruchu. Sygnalizacja
na przejściu powinna być zsynchronizowana z sygnalizacją
skrzyżowania.
Zakładając poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych
wzdłuż poszerzonej ul. Puławskiej, zaproponowano wykonanie tuneli dla pieszych w istniejącym nasypie kolejowym po
obu stronach drogi. Takie rozwiązanie znacznie zwiększy
bezpieczeństwo ludzi, którzy
obecnie przechodząc pod wiaduktem muszą iść tuż przy krawędziach jezdni. Rozwiązanie
to również zgodne jest z docelowymi planami GDDKiA.
Jako dodatkowe zadanie
uwzględniające potrzeby przedsiębiorstw ulokowanych na terenie LAMINY zaproponowano włączenie do ul. Puławskiej drogi
serwisowej wykonanej na tym
obszarze. Zadanie to nie zostało
jednak uwzględnione w docelowym kosztorysie wykonania in-

Propozycja rozwiązań komunikacyjnych dla skrzyżowania DK 79 z ul. Okulickiego w Piasecznie
Rys: EUROSTRADA Sp. z o. o.
westycji. Uwzględniono jedynie
jego lokalizację w proponowanych
przebudowach ul. Puławskiej.
Skrzyżowanie DK 79
z ul. Chyliczkowską
Propozycja zakłada wprowadzenie następujących rozwiązań:
• Należy dopuścić lewoskręt z ul.
Armii Krajowej (DK 79) z kierunku Warszawy w ul. Chyliczkowską – lewoskręt odbywałby
się na oddzielnej sekwencji sygnalizacji świetlnej (obecnie obowiązuje zakaz skrętu w lewo,
który jest często łamany).
• Pozostawienie ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie jako jednokierunkowej – uwzględniono przyzwyczajenia kierowców
oraz konieczność dużych modyfikacji układu drogowego
w mieście przy zastosowaniu
innego rozwiązania.
• Odsunięcie wylotu ul. Julianowskiej do ul. Chyliczkowskiej od
głównego skrzyżowania o kilka-

dziesiąt metrów – takie rozwiązanie pozwoli usprawnić zjazd
ze skrzyżowania. W propozycji
przyjęto nowy przebieg ul. Julianowskiej, zgodny z docelowymi
zamierzeniami GDDKiA.
• Likwidacja przystanku na ul.
Julianowskiej i ulokowanie go
w miejscu docelowym na ul.
Chyliczkowskiej.
• Wykonanie dodatkowego pasa
prawoskrętu z ul. Chyliczkowskiej w ul. Armii Krajowej. Rozwiązanie to znacznie zwiększy
przepustowość skrzyżowania
i ułatwi wyjazd z miasta.
• Proponuje się zastosowanie
dwufazowej sygnalizacji świetlnej z podfazą na lewoskręt z Warszawy w kierunku Konstancina.
• Wszystkie powyższe propozycje
umiejscowione są w liniach rozgraniczających przewidzianych
rzez GDDKiA pod rozbudowę DK
79. Niezbędne do przeprowadzenia tej inwestycji nieruchomości
są w trakcie pozyskiwania przez
warszawski oddział GDDKiA.

Szacunkowe koszty
Na koszt przebudowy skrzyżowania DK 79 z ul. Okulickiego
składają się następujące elementy:
• Przebudowa skrzyżowania –
4,9 mln zł;
• Poszerzenie ul. Puławskiej
w obu kierunkach – 3,2 mln zł;
• Budowa tuneli dla pieszych po obu
stronach ul. Puławskiej – 1,5 mln zł;
Łączny szacunkowy koszt
to ok. 9,6 mln zł.
Koszty przebudowy skrzyżowania DK 79 z ul. Chyliczkowską uwzględniają: remont
istniejących nawierzchni, poszerzenie dróg powiatowych
i DK 79, korektę wylotu ul. Julianowskiej, budowę wysp
dzielących oraz chodników
oraz zmianę sygnalizacji świetnej. Łączna kwota przeprowadzenia tej inwestycji to blisko
3,1 mln zł.
Łączny koszt przebudowy
obydwu skrzyżowań to ok.
12,7 mln zł.
*

Piaseczno - miasto wąskotorowe
Trwają prace przy aktualizacji dokumentu, który wytycza
obszary i zadania w zakresie rewitalizacji miasta Piaseczna
na lata 2016-2023.
– Okres objęty programem rewitalizacji jest dosyć długi, w ostatnich latach udało się zrealizować
część zapisanych w nim projektów, niektóre są w trakcie realizacji,
a niektóre wymagają ponownego
przemyślenia i nowego podejścia
–mówi wiceburmistrz Daniel Putkiewicz, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji. – Dlatego powołany przez
burmistrza w czerwcu tego roku zespół zadaniowy, zbiera potrzebne dane, analizuje je i na tej
podstawie będziemy aktualizować
karty projektów przewidzianych
do rewitalizacji – wyjaśnia I zastępca burmistrza.
– Do procesu aktualizacyjnego włączyć chcemy też mieszkańców, bo czynnik społeczny jest
podstawą do opracowania programu w ten sposób, aby odzwierciedlał rzeczywistość i odpowiadał

na najbardziej newralgiczne lokalne problemy – mówi kierownik
projektu, Honorata Kalicińska.
– W drugiej połowie września odbędzie się seria spotkań i warsztatów z przedstawicielami różnych grup społecznych, m.in.
wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, seniorów czy młodzieży
– dodaje. Planowane są też inne
działania, jak stanowiska informacyjne towarzyszące imprezom
plenerowym czy ankieta internetowa skierowana do mieszkańców.
Obecnie zbierane dane wprowadzane są do systemu informacji
przestrzennej, gdzie na szczegółowej mapie nanoszone są warstwy
dotyczące poszczególnych obszarów i działalności np. z zakresu
działań kulturalnych, problemów
społecznych, problemów oświato-

wych, problemów zdegradowanej
zieleni czy problemów zgłaszanych przez policję i straż miejską.
Aby dany obszar miasta mógł zostać wpisany do programu rewitalizacji musi spełniać szereg warunków, a ogólna powierzchnia
wskazanych obszarów nie może
przekraczać 20 proc. powierzchni
całego miasta i nie może ich zamieszkiwać łącznie więcej niż 30
proc. populacji. Stąd tak ważne
jest dobre zdiagnozowanie problemów i wskazanie właściwych
lokalizacji. Zebrane dane będą
analizowane przez ﬁrmę ekspercką, która przeprowadzi też
szkolenia i warsztaty z mieszkańcami. Zdeﬁniowane w 2013

Spotkanie zadaniowego zespołu analizującego kierunki rozwoju naszego miasta
Foto: Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
roku obszary podlegające rewi49 600 zł dofinansowania ze
października 2016 roku, a zaktalizacji w Piasecznie można zośrodków Unii Europejskiej
tualizowany dokument będzie
baczyć w systemie GIS na stronie w ramach Programu Opera- podstawą do ubiegania się
piaseczno.e-mapa.net.
cyjnego Pomoc Techniczna.
o środki zewnętrzne na realiGmina Piaseczno na przy- Projekt, który nosi nazwę „Pia- zację konkretnych programów
gotowanie aktualizacji pro- seczno – miasto wąskotorowe”,
rewitalizacyjnych w naszym
gramu rewitalizacji pozyskała zakończyć ma się pod koniec
mieście.

4
Skate park
pod okiem kamer
6 kamer monitoringu lokalnego zainstalowano
w piaseczyńskim skate
parku.
Obraz z nowoczesnych
kamer uzupełnia monitoring skate parku, który od zeszłego roku jest
prowadzony poprzez kamerę ulokowaną na budynku PCU. To, co się
dzieje na terenie, na bieżąco może być sprawdzane przez pracowników tego obiektu sportowego. Dodatkowo, drogą radiową, obraz z kamer trafia do rejestratora w budynku GOSiR Piaseczno. – Dzięki monitoringowi lepiej zabezpieczymy obiekt i łatwiej będzie
rozstrzygać zaistniałe przypadki drobnych kradzieży
czy aktów wandalizmu – mówi dyrektor GOSiR Piaseczno Marek Frącz. – Obecność kamer działa odstraszająco, a ponieważ monitoring działa całodobowo, również nocne incydenty jesteśmy w stanie
sprawdzić. – podkreśla dyrektor Frącz. Instalacja kamer kosztowała blisko 20 tys. zł i pokryta została z budżetu gminy. Od zeszłego roku monitoringiem objęty
jest również stadion miejski, gdzie zainstalowano ponad 20 kamer.

Wybitni uczniowie

Przyznano nagrody i stypendia dla najzdolniejszych
uczniów z gminy Piaseczno.
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
Podczas sesji Rady Miejskiej 31 sierpnia burmistrz
gminy Piaseczno Zdzisław Lis wraz ze swoim II zastępcą
Hanną Kułakowską-Michalak oraz przewodniczącym
Rady Miejskiej Piotrem Obłozą uhonorował najzdolniejszych uczniów piaseczyńskich gimnazjów, przyznając
im stypendia i nagrody. Wyróżnieni uczniowie to laureaci olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Burmistrz wręczając symboliczny akt przyznania stypendium, gratulował
laureatom i życzył dalszych sukcesów i rozwijania pasji
naukowych. Stypendia uzależnione są od zajętego
miejsca i szczebla olimpiady lub konkursu i zawierają
się w kwotach 500 – 1000 zł miesięcznie. Przyznawane
są na okres 10 miesięcy.
Podczas sesji nagrodzeni zostali również laureaci
Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Matematyki
OLIMPUS oraz Polsko-Ukraińskiego Konkursu Fizycznego
„Lwiątko 2016”. Otrzymali oni bony podarunkowe o wartości 300 zł oraz upominkowy zestaw promocyjny gminy.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
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Inwestycje w oświacie
Przez cały okres
wakacji trwały intensywne prace
inwestycyjne i remonty w wielu placówkach oświatowych.
Szkoła w Jazgarzewie
powiększona o 24%
Z końcem wakacji zakończyła się rozbudowa szkoły
w Jazgarzewie, trwająca od
czerwca 2015 r. Prace budowlane objęły przebudowę istniejącego łącznika szkolnego,
który docelowo zyskał jeszcze
jedną kondygnację. Poprzednia powierzchnia całej szkoły
wynosiła 2237 mkw., a nowy
łącznik po rozbudowie osiągnął powierzchnię 535 mkw.
Zatem szkoła zyskała blisko 24
proc. powierzchni.
W starym budynku został
zdemontowany dach, a następnie dobudowano jeszcze jedną
kondygnację łącznika. W nowym „miniskrzydle” szkoły na
parterze zostały ulokowane
świetlica oraz sala wczesnoszkolna, obok której znalazły się
toalety. Na parterze przewidziano również pomieszczenia
gospodarcze i kotłownię.
Na dwóch wyższych kondygnacjach ulokowane są po trzy
sale dydaktyczne oraz sanitariaty dla dziewcząt i chłopców.
Komunikację między piętrami zapewnia winda przystosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Całkowity
koszt przebudowy wyniósł blisko 1,6 mln zł i w całości został
pokryty z budżetu gminy.
Głównym wykonawcą prac
budowlanych była wyłoniona
w przetargu ﬁrma M-Projekt
Polska Sp. z o.o.
Trwa rozbudowa Szkoły
Podstawowej Nr 2
Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 został wybudowany
w 1956 r. i przez cały czas służył potrzebom szkoły. – Mieszkańcy Zalesia Dolnego bardzo
długo czekali na remont tej jednej z najstarszych placówek
oświatowych w naszej gminie
– mówi wiceburmistrz Hanna
Kułakowska-Michalak, odpowie-

Prace przy elewacji budynku Przedszkola nr 11 przy ul. Nefrytowej w Piasecznie
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
dzialna w gminie za sprawy
oświaty. – Do końca I kwartału
2017 roku szkoła powinna zyskać nowoczesną halę sportową
oraz dwukondygnacyjny budynek łączący starą część szkoły
z nową halą – podkreśla wiceburmistrz. Powierzchnia nowego
budynku z salą gimnastyczną
ma blisko 2243 mkw., tak więc
rozbudowa powiększy cały kompleks szkolny dwukrotnie.
W ramach zleconych prac
remontowych w starym budynku szkoły częściowo osuszono i zaizolowano ściany
fundamentowe; na froncie wykonano cokoły i opaski z kostki
betonowej. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na potrzeby
szatni przeznaczonej dla 200
uczniów jest zrealizowana
w 70%. Gruntowną odnowę
przeszły sanitariaty, a na klatkach schodowych z piwnic na
parter zamontowane zostały
platformy umożliwiające komunikację osobom niepełnosprawnym. Trwa usuwanie
usterek wewnątrz budynku.
– Dzieci nie mogą się doczekać, kiedy skorzystają z nowej
hali sportowej – mówi wiceburmistrz. Będzie to hala w jednokondygnacyjnym budynku, do
którego będzie można wejść zarówno z zewnątrz, jak i bezpośrednio ze szkoły. Obecnie kończą
się prace dekarskie na dachu hali,
w tym wykonywane są warstwy
izolacyjne. Wkrótce będzie także
wylewana posadzka sportowa.

Trwa budowa nowej części
szkoły. Na parterze zaprojektowano zaplecze magazynowo-szatniowe oraz sanitariaty obsługujące salę sportową. Znalazło się tu również
miejsce na pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarski oraz
pomieszczenia gospodarcze.
W północnej części budynku wydzielono pomieszczenia przeznaczone dla oddziału
przedszkolnego. Na piętrze ulokowano pomieszczenia Biblioteki Publicznej, nowe sale lekcyjne, sanitariaty oraz pomieszczenia gospodarcze i wentylatorownię. Projekt obejmuje
również zamontowanie windy,
która zapewni komunikację
między piętrami nowej i starej
części szkoły. Obecnie wykonywane są tynki w dobudowywanym skrzydle. Trwają prace
elektryczne, instalacyjne i sanitarne. Realizowane są sieci zewnętrzne – kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Na szkolnej działce powstanie wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową, bieżnia i skocznia do skoku w dal,
a także nowy, ogrodzony plac
zabaw wyposażony w małe
urządzenia rekreacyjno-edukacyjne. Od strony wjazdu z ul.
Bukowej usytuowana zostanie
wiata zaprojektowana na 100 rowerów. Cały teren szkolny zyska
nowe ogrodzenie wraz z nowymi furtkami i bramami wjazdowymi.

Ogłoszenie
Organizacja ruchu na ul. Cyraneczki
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno informuje, że na stronie
internetowej tutejszego Urzędu www.piaseczno.eu w zakładce
URZAD MIASTA - OGŁOSZENIA został opublikowany projekt
czasowej organizacji ruchu na ul. Cyraneczki w Józefosławiu
w związku z przebudową ulicy Cyraneczki w Józefosławiu na
długości około 70 metrów po wschodniej stronie skrzyżowania
z ul. Julianowską, wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz przebudową gazociągu.
O terminie wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno powiadomi oddzielnym komunikatem na swojej stronie internetowej w zakładce AKTUALNOŚCI.

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Zalesiu Dolnym powstaje nowoczesna hala sportowa
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Inwestycja do tej pory pochłonęła ok. 3,2 mln zł z budżetu
gminy, a całość kosztować będzie ok. 12 mln zł. Wykonawcą
robót jest ﬁrma Frapol Sp. z o.o.
z Krakowa.
Remonty w innych placówkach
Korzystając z przerwy wakacyjnej, gmina prowadziła intensywne prace remontowe
jeszcze w kilku innych szkołach
i przedszkolach. W „Piątce” zmodernizowano instalację oświetleniową oraz wykonano izolację przeciwwodną w części budynku, za sumaryczną cenę blisko 364 tys. zł. W Szkole Podstawowej w Głoskowie pełną
modernizację przeszedł dach,
który został oczyszczony i pomalowany. Naprawiono kominy,
wykonano nowe obróbki blacharskie, wymieniono rynny
i rury spustowe. Koszt realizacji
prac wyniósł 95 tys. zł. Z nowej
instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej korzysta Przedszkole Nr 4. Wymieniono tam również część ogrodzenia. Inwestycja pochłonęła
z budżetu gminy prawie 400 tys.
zł. W Przedszkolu Nr 10 przy ul.
Sierakowskiego wymieniono instalację wentylacyjną kuchni za
56 tys. zł, a w ZSP w Chylicach
zmodernizowano instalację elektryczną na parterze za 84,6 tys.
zł. Wykonano termomodernizację budynku Przedszkola Nr 11,
w ramach której przeprowadzono hydroizolację przeciwwodną oraz ocieplenie ścian fundamentowych, wymieniono stolarkę okienną, zmodernizowano
dach, wyremontowano kominy,
ocieplono stropodach. Została
odnowiona też elewacja, wykonano schody boczne i główne
do budynku wraz z zadaszeniem. Całość inwestycji zamknęła się w ok. 600 tys. zł. Odświeżone zostało Gimnazjum
Nr 2 w Piasecznie, w którym odmalowano sale i zlikwidowano
spękania. Prace remontowe w
ZSP w Złotokłosie obejmowały
zaś odnowienie elewacji, wymianę parapetów, wymianę instalacji odgromowej, naprawę kominów, modernizację łazienek,
naprawę wentylatorów i wykonanie opaski budynku. Koszt realizacji prac wyniósł 188,5 tys. zł.
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Sezon remontowy

Publiczna toaleta
obok rynku

Koniec wakacji to ﬁnał kilku inwestycji
drogowych w naszej gminie.
Wakacje to zawsze wytężony
okres prac budowlanych i remontowych, zwłaszcza drogowych. W tym czasie udało się
zrealizować kilka ważnych inwestycji, m.in. parkingów przy
obiektach publicznych, nowych
nakładek asfaltowych. Przebudowana też została przez powiat
ulica Wojska Polskiego, jedna
z kluczowych arterii w mieście.
Parking przy szkole
Budowa parkingu przy Zespole Szkół Publicznych przy
ul. Głównej połączona została
z kompleksową przebudową ul.
Północnej.
– Planując tą inwestycje staraliśmy się, aby prace budowlane w pobliżu szkoły zakończyły się do 1 września. Częściowo udało się to zrealizować.
Zasadnicze prace na parkingu
oraz nawierzchnia ul. Północnej
wzdłuż terenu szkoły wykonane zostały przed rozpoczęciem roku szkolnego – mówi
burmistrz Piaseczna Zdzisław
Lis. – Teraz obok placu zabaw
i na parkingu przy szkole zyskaliśmy łącznie 50 utwardzonych
miejsc parkingowych – dodaje
burmistrz.
Dzięki uporządkowaniu parkowania znacznie poprawi się
również bezpieczeństwo pieszych oraz płynność ruchu w rejonie skrzyżowania z ul. Główną. Sama ul. Północna zyska
nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej na odcinku
ponad 800 m. W ramach inwestycji przełożona zostanie
techniczna infrastruktura podziemna oraz wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna
i deszczowa. Wzdłuż ulicy powstaną oświetlone ciągi piesze
oraz staną elementy małej ar-

chitektury.
Całkowity koszt prac budowlanych to blisko 2,7 mln zł.
Kwota ta w całości pokryta zostanie z budżetu gminy Piaseczno, a budowa powinna zakończyć się do połowy stycznia
przyszłego roku.
Parking przy
Przedszkolu Nr 4
W sierpniu wykonano również nowy parking przy ul. Fabrycznej. Tuż przy Przedszkolu
Nr 4 powstało 20 nowych miejsc
parkingowych utwardzonych
płytami ażurowymi Meba, wypełnionymi drobnym kruszywem. Dojazd możliwy będzie od
ul. Fabrycznej, a wyjazd przewidziano w kierunku ul. Szkolnej.
Prace budowlane na zlecenie
gminy wykonała ﬁrma Cermat
Prodbet, a całkowity koszt budowy wyniósł blisko 140 tys. zł.
Nowe nakładki
asfaltowe
Podczas wakacji w ramach
prac remontowych na gminnych ulicach wykonano również kilka nakładek asfaltowych.
Nowe nawierzchnie zyskały
m.in ulice Krótka, Jerozolimska,
Moniuszki i Polna w Piasecznie,
Jastrzębi Lot i Złotej Jesieni
w Zalesiu Górnym, Leśna i Czereśniowa w Pilawie, Sybiraków
w Julianowie, Świstaka w Siedliskach, Jeżynowa w Woli Gołkowskiej, Kacza w Szczakach
i Zawadzka w Wólce Prackiej.
Obecnie trwa asfaltowanie ulic
Warszawskiej i Kraszewskiego
w Złotokłosie.
Drogi powiatowe
Na terenie naszej gminy
w okresie wakacji trwał remont
części ul. Wojska Polskiego, któ-

Nowy parking przy ul. Fabrycznej w Piasecznie
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Przebudowany fragment ul. Wojska Polskiego
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
ra na odcinku od ul. Okulickiego
do ul. Jana Pawła II zyskała nową
nawierzchnię jezdni, powstały
też nowe chodniki i miejsca
postojowe. W porozumieniu
z Gminą Piaseczno wykonany
również został wyjazd z ul. Sikorskiego oraz nowa zatoka autobusowa przy ul. Kusocińskiego.
Oprócz Piaseczna gdzie w ramach szybkich prac wykonano
także fragment nawierzchni ul.
Jana Pawła II od ul. Kruczkowskiego do Żytniej remontami objęto ulicę Szkolną w Jazgarzewie
– I etap o długości 750 m (kolejne

etapy o długości 1,5 km wykonane będą do końca bieżącego
roku), ulicę Klonową w Orzeszynie oraz Lipową w Głoskowie (od
Szkolnej do Asfaltowej) a także
most na rzece Głoskówce – stanowiący fragment ul. Mrokowskiej w Szczakach. Wszystkie
prace na powyższych odcinkach
już się zakończyły i ruch odbywa
się normalnie. Jedynie prace na
ul. Mrokowskiej w Szczakach według planu potrwają do 20 listopada. Podczas budowy tego mostu czynna będzie kładka dla
pieszych i rowerzystów.
*

Dbamy, by płacili wszyscy
W lipcu gmina Piaseczno rozpoczęła współpracę z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A.
Porozumienie z Krajowym Rejestrem Długów zawarto z inicjatywy radnych piaseczyńskiej Rady Miejskiej działających w Komisji Finansów.
Obecnie gmina ma możliwość
sprawdzania i dopisywania
dłużników do rejestru. Współpracą objęte są wszystkie aspekty działalności gminy.
– Nie zależy nam na tym
aby straszyć naszych mieszkańców współpracą z Krajowym Rejestrem Długów – tłumaczy I Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz. – Stawiamy
na poprawę ściągalności naszych wierzytelności oraz chcemy, aby Ci co płacą mieli poczucie, że dbamy o to, aby płacili wszyscy, którzy powinni
– dodaje.

Jakie utrudnienia
czekają dłużników?
Dłużnicy, którzy traﬁą do
bazy Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, muszą liczyć się ze sporymi trudnościami na rynku
konsumenckim. Przede wszystkim banki i instytucje ﬁnansowe mogą odmówić im udzielenia kredytu lub pożyczki, będą
również trudności z dostępem
do umów abonamentowych na
Internet, telefon czy telewizję.
Kłopoty mogą pojawić się podczas kontaktów z ﬁrmami ubezpieczeniowymi, wynajęciem
mieszkania czy zakupami na
raty. Warto wiec regularnie i terminowo regulować swoje zobowiązania ﬁnansowe.
Informacje przekazywane do
KRD o nieuregulowanych zobo-

Takim znakiem opatrywane będą dokumenty ﬁnansowe
gminy Piaseczno
wiązaniach są oparte o zasady
określone w ustawie z 9 kwietnia
2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych DzU
z 2014 r., poz. 1015. Informacja

o zadłużeniu upubliczniona będzie w KRD do dnia zapłaty lub
do 10 lat od daty dokonania wpisu.
Zachęcamy do terminowego regulowania zobowiązań finansowych.

Na zlecenie gminy Piaseczno powstał projekt budowlany i wykonawczy toalety publicznej, która ma pojawić się w przy ul. Sierakowskiego, za przystankiem autobusowym.
Wizualizacja: Pracownia Studio Dwa
Toaleta publiczna, o którą wnioskowała m.in. Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno, jest zaprojektowana nowocześnie, jednocześnie wkomponowuje się w charakter
okolicy. Dostępne mają być dwie kabiny przeznaczone zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, w tym jedna przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażona w opuszczany przewijak dla niemowląt. Oświetlenie
wewnętrzne będzie załączane i wyłączane automatycznie.
Obiekt będzie ogrzewany, a główne wejście zadaszone, aby
chronić użytkowników przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi. Użytkownicy będą musieli opłacić wejście do toalety poprzez wrzucenie odpowiedniej monety
do automatu. Budynek toalety można będzie przestawić
w inne miejsce, jeśli zajdzie taka potrzeba. Konstrukcja budynku jest modułowa, więc wybudowanie toalety trwałoby
ok. 6 tygodni. Pozwolenie na budowę tego obiektu wydano
31.08.2016 r. Jeśli radni w budżecie na 2017 rok przyznają
środki na realizację toalety, mogłaby ona powstać w przyszłym roku.

Dodatkowe mobilne punkty
Uruchomiono dodatkowe mobilne punkty zbiórki odpadów segregowanych, wielkogabarytowych, niebezpiecznych i problemowych w miejscowościach:
• Piaseczno – u zbiegu ul. Wołodyjowskiego i 11 Listopada
• Żabieniec – u zbiegu ulic Głównej i Rybackiej (przy sklepie).
Mobilne punkty działają w okresie od września do listopada 2016 r. w wybrane soboty, wg następującego harmonogramu: wrzesień 10, 24, październik 8, 22, listopad 5, 19.
Punkty są czynne w godzinach 9.00 – 17.00. Z punktów
mogą korzystać mieszkańcy gminy Piaseczno.
Przypominamy, że nadal funkcjonują mobilne punkty
w miejscowościach:
• Zalesie Dolne – u zbiegu ulic Bukowej i al. Brzóz - plac
przy Szkole Podstawowej Nr 2, al. Kasztanów 12,
• Zalesie Górne - u zbiegu ulic Wiekowej Sosny, Koralowych
Dębów i Młodych Wilcząt – (tzw. Domanka),
• Złotokłos - teren placu targowego przy ul. 3 Maja.
W każdym z mobilnych punktów można bezpłatnie oddać następujące odpady pochodzące z gospodarstw domowych:
• odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, duże elementy metalowe, drewniane lub z tworzyw sztucznych),
• gałęzie (drobne i wymagające rozdrobnienia), trawę, liście,
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, m.in.
świetlówki i żarówki,
• sprzęt AGD, audio-video, komputerowy, elektronarzędzia,
zabawki elektryczne i elektroniczne,
• zużyte baterie i akumulatory,
• przeterminowane leki,
• termometry i inne odpady zawierające rtęć,
• zużyte oleje w opakowaniach,
• środki ochrony roślin i opakowania po tych substancjach,
• resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach,
• opony - max. 4 szt. od jednego mieszkańca,
• frakcje surowcowe opakowaniowe,
• odpadowe środki chemiczne,
• frakcje surowcowe.
Mobilny punkt nie będzie zbierać gruzu z przeprowadzanych samodzielnie drobnych remontów i popiołu z palenisk domowych.
Mieszkańcy, którzy oddają odpady, mogą zostać poproszeni o okazanie kopii złożonej deklaracji lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

6
II Amatorskie Zawody
w Kajakarstwie

W dniach od 17 do 18 września na zalewie w Zalesiu Dolnym odbędą się rywalizacje kajakarzy amatorów.
Zawodnicy zmierzą się na dystansie 200 metrów, będą
także walczyć o ustanawianie rekordu toru na 800 metrów.
Nowością w tej edycji jest sztafeta 4 x 200 metrów w jedynkach. Drużyna składa się z dwóch kobiet i dwóch mężczyzn.
Celem, jaki przyświeca zawodom, jest przede wszystkim
dobra zabawa, dlatego też organizatorzy od samego początku
podkreślali, że do udziału w imprezie może zgłosić się każdy.
Zapisy trwają do 15 września! Szczegóły na stronie
https://www.facebook.com/Jakkajaki/.
Program zawodów:
SOBOTA 17.09.2016 – godzina 12.00 - start na 200 metrów
NIEDZIELA 18.09.2016 - godzina 12.00 - ustanawianie rekordu
toru na 800 metrów, godzina 14.00 – sztafety.

Ostatnie pożegnanie
W Jazgarzewie pożegnano śp. druha Eugeniusza Mirkowskiego, cenionego strażaka, który służył w OSP 71 lat.
Pogrzeb odbył się 18 lipca 2016 r. Druh Eugeniusz Mirkowski
wstąpił do straży 8 maja 1945 roku.
Przez ponad 70 lat służby dał się poznać jako wspaniały i odważny strażak. W okresie swej działalności pełnił wiele funkcji.
W latach 1950-53 był Komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej.
W latach 1968-86 pełnił funkcję Gospodarza, następnie kolejno
Zastępcy Naczelnika, Naczelnika oraz Prezesa OSP Jazgarzew.
Po ustąpieniu z funkcji prezesa w 1986 roku Walne Zebranie
OSP przyznało mu godność Honorowego Członka OSP za wybitne zasługi dla rozwoju jednostki w Jazgarzewie. Dzięki zaangażowaniu śp. druha Eugeniusza jednostka powiększyła
i unowocześniła sprzęt przeciwpożarowy. Druh Mirkowski był
też jednym z inicjatorów rozbudowy garażu oraz Komitetu
Fundacji Sztandaru. Za swoją strażacką służbę został odznaczony m.in. medalem za wysługę 70 lat, odznaką Strażak Wzorowy, medalem za zasługi dla OSP Jazgarzew, złotym medalem
za zasługi dla Pożarnictwa, Złotym Znakiem Związku, wreszcie
najwyższym odznaczeniem ZOSP RP - Medalem Honorowym
im. Bolesława Chomicza.

Ogłoszenie
Piaseczno

Gazeta Piaseczyńska
14 września 2016, nr 5 (220)

aktualności

UiA.ZP.6721. 35.2016.AA

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. DzU. z 2016 r. poz. 353), uzgodnienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, pismo znak WOOŚ-I.410.188.2016.ARM z dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz
uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, pismo znak ZNS.4700.62.z.2016 z dnia
30.05.2016 r. informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla działki nr 63/2 obręb 20 przy ul. Zgoda podjętego na
podstawie uchwały Nr 480/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 17 lutego 2016 r.
Przedmiotem projektu miejscowego planu zagospodarowania jest dopuszczenie na działce nr 63/2 obręb 20 położonej
przy ul. Zgoda 1 usług nieuciążliwych bez określania maksymalnej
powierzchni działki, jaką mogą zajmować oraz dopuszczeniu
funkcji mieszkaniowej dla właściciela działki lub prowadzącego
na niej działalność usługową.
Po analizie charakteru przewidzianych w ramach planu
działań można uznać, że realizacja postanowień ww. dokumentu
nie wpłynie znacząco negatywnie na środowisko.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Urbanistyki i Architektury

Tenis stołowyw nowej odsłonie
Gościem specjalnym Grand Prix
Piaseczna w tenisie stołowym rozgrywanym
17 września w hali
GOSiR będzie aktualny Mistrz Polski Tomasz
Lewandowski.
Dziewiętnasta edycja rozgrywanego w Piasecznie turnieju tenisa stołowego ma być przełomowa i przynieść wiele radości
biorącym udział zawodnikom.
W turnieju, w którym udział
może wziąć niemal każdy
(dzieci, dorośli, amatorzy, profesjonaliści), nie zabraknie atrakcji. Turniej rozgrywany będzie
na całej sali GOSiR, a zawodnicy
rywalizować będą na 16 stołach. Zgłoszenia w kategoriach
„dzieci” i „kobiety” przyjmowane będą do godziny 9.30
(start godzina 10.00), a w kategoriach „mężczyźni” i „open” do
godz. 12.30 (start godzina 13:00).
Podczas turnieju uczestnicy
będą mogli zobaczyć i zagrać
z najlepszymi polskim tenisistami stołowymi. Swój udział,

Gościem specjalnym piaseczyńskiego turnieju będzie aktualny Mistrz Polski Tomasz Lewandowski
Foto: Jacek Zych /www.dziennik.walbrzych.pl
jako gość specjalny, zapowiedział aktualny Mistrz Polski, Tomasz Lewandowski. W trakcie
krótkiego pokazu zaprezentuje
on wszystkim swoje umiejętności, a możliwość sparingu z mistrzem oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia to dodatkowa
atrakcja dla startujących.
Dzięki wsparciu gminy Piaseczno oraz lokalnych sponsorów na najlepszych czekać będą
puchary, medale oraz nagrody

rzeczowe i pieniężne. Podczas
zawodów odbędzie się szereg
pingpongowych konkursów,
w których do wygrania będą
vouchery do piaseczyńskich
restauracji „Szara Eminencja”
i „A la maison” oraz wejściówki
na mecze Ligi Mistrzów w tenisie stołowym. Ponadto kącik dla
małych dzieci przygotuje Akademia Lajkers. Dzięki niemu,
gdy rodzice staną do rywalizacji
przy stołach, ich pociechy bę-

dą mogły stawiać pierwsze koszykarskie kroki. Dzięki temu
Grand Prix Piaseczna ma okazję
stać się pingpongowym świętem, w którym udział mogą
wziąć całe rodziny z Piaseczna
i okolic.
Turniej będzie odbywał się
co miesiąc w pierwszą sobotę
każdego miesiąca. Wyjątkiem
jest pierwszy turniej, który zaplanowano w trzecią sobotę
września.

Europejskie CV
Planujesz kształcić się za granicą? Szukasz pracy lub chcesz zdobywać doświadczenie zawodowe poza granicami Polski? Jeśli tak - możesz zaprezentować swoje umiejętności i kompetencje w sposób zrozumiały i czytelny dla wszystkich za pomocą
dokumentów opracowanych przez Komisję Europejską.
Europass obejmuje portfolio pięciu dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na
obszarze całej Europy (także
w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwach
kandydujących do UE). Dwa
z nich: CV i paszport językowy,
są ogólnodostępne i można je
wypełnić samodzielnie w trybie
online. Standardowy dokument
Curriculum Vitae ma nam pomóc zaprezentować swoje umiejętności, wykształcenie. Paszport
językowy to narzędzie do samooceny kwaliﬁkacji językowych.
Kolejne trzy dokumenty wydawane są przez instytucje eduka-

cyjne i szkoleniowe. Europass –
mobilność informuje o naszej
wiedzy i kwaliﬁkacjach zdobytych w innych krajach europejskich. Suplement do Dyplomu
Potwierdzającego Kwaliﬁkacje
Zawodowe uzupełnia informacje
zawarte w dyplomie ukończenia
kształcenia zawodowego, z kolei
Suplement do Dyplomu uzupełnia informacje zawarte w dyplomie ukończenia studiów wyższych.
Celem Europass jest zapewnienie wszystkim obywatelom
państw Unii Europejskiej równych szans w przedstawianiu
swoich kwaliﬁkacji w całej Euro-

pie, by skutecznie znaleźć kurs
lub pracę. Europass pomaga pracodawcom zrozumieć umiejętności potencjalnych pracowników,
a instytucjom szkoleniowym
i edukacyjnym pomaga tworzyć
treści programów kształcenia.
Europass, będący inicjatywą
Komisji Europejskiej, obowiązuje
od 1 stycznia 2005 r. Od tego czasu
za pomocą internetowego edytora wygenerowano 65 milionów

CV, strona www miała 125 milionów odwiedzin, a liczba pobrań
plików wyniosła 93 miliony.
Wzory dokumentów oraz
szczegółowe informacje można
znaleźć na portalu www.europass.org.pl , zarządzanym przez
Europejskie Centrum Rozwoju
Kształcenia Zawodowego (Cedefop). W Polsce Krajowym Centrum Europass jest Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji.

Smaczny Targ w Józefosławiu
Od września zapraszamy na Smaczny Targ do pięknego, powstałego w ubiegłym roku
parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu.
Wydarzenie odbywać się będzie
w każdą wrześniową niedzielę.
Kolejne zaplanowane terminy to
18 i 25 września.
Smaczny Targ to okazja do
zrobienia pysznych i zdrowych zakupów od małych producentów
i wyjątkowe dania od dobrych restauracji. Będzie można nabyć wysokiej jakości wyroby spożywcze,
trudne do odnalezienia w sklepach stacjonarnych. To również
pretekst do zjedzenia czegoś

smacznego na miejscu, w miłych
okolicznościach przyrody.
Na Targu znajdziecie warzywa i owoce z gospodarstw
ekologicznych, wędliny i sery
bez konserwantów, ekologiczne
jaja i ryby. Będą też różnego rodzaju przetwory, zdrowe oleje,
pieczywo, soki i ciasta. Pojawią
się produkty mięsne, wegetariańskie i wegańskie, jak również bezglutenowe. Do tego
specjalnie wybrane na tę oka-

zję restauracje serwować będą
pyszności na ciepło.
Park znajduje się przy ul.
Ogrodowej w Józefosławiu,
obok Politechniki Warszawskiej. Na miejscu znajdują się
siłownia plenerowa, dwa boiska

do siatkówki plażowej oraz koszykówki, a także plac zabaw.
Wydarzenie odbywać się na
świeżym powietrzu w godzinach
od 11.00 do 17.00 przy ul. Ogrodowej 2 w Józefosławiu.
Wstęp wolny.
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Prosto z pola

Latawce na niebie

W sobotę 17 września w godz. 10.00-15.30
w Józefosławiu w szkółce-ogrodzie Acrocona przy ul. Wilanowskiej 1 odbędzie się
3. Kiermasz Jesienny.
Na kiermaszu będą stoiska
z ekologiczną żywnością i napojami, świeże owoce i warzywa prosto z pola, miody
i wszystko do spiżarni, własne
wyroby cukiernicze oraz rośliny i cebulki do ogrodu.
O godz. 13.00 odbędzie się
ﬁnał konkursu na najlepszy Sąsiedzki placek ze śliwkami. Na
zwycięzców czekają atrakcyjne
nagrody, a na odwiedzjących

degustacja pysznych domowych ciast. To już drugi sąsiedzki konkurs na ciasto w Józefosławiu, w zeszłym roku do
konkursu na najlepszą Sąsiedzką
Szarlotkę zgłoszono aż 9 ciast!
Oprócz tego w programie
spacery po pięknym mateczniku szkółki Acrocona, porady na temat prac jesiennych
w ogrodzie oraz planowania
ogrodu, kompozycje z bylin,

mała architektura i donice do
ogrodu oraz koncert wiolonczelowy i pokazy taneczne.
Dla dzieci przewidziano
warsztaty plastyczne związane
z tematyką ogrodu oraz gry terenowe.

Organizatorami kiermaszu
są Stowarzyszenie Pomysł na
Józefosław, szkółka roślin Acrocona oraz Magazyn Sąsiedzi.
Serdecznie zapraszamy!
Najlepiej przyjechać rowerem
lub przyjść na spacer pieszo.

Gala Fight Night
24 września w hali GOSiR Piaseczno
odbędzie się już piąta edycja popularnej gali kickboxingu.
Wydarzenie „Piaseczno Fight Night”, które organizowane jest przez klub X fight
Piaseczno oraz GOSIR Piaseczno, rozpocznie się o godz.
19.00 w hali przy ul. Sikorskiego 20. Podczas gali obejrzeć będzie można walki kickboxingu w formułach K 1 i full
contact. Swoje pojedynki stoczą zawodnicy klubu X fight
Piaseczno, między innymi:
Mistrzyni Świata Dorota Godzina, zdobywca Pucharu Świata Łukasz Wichowski, Jakub

Bartnik oraz Mistrz Świata
Juniorów Kamil Połosak. Nie
zabraknie walk międzynarodowych oraz pokazów dziecięcych.
Wstęp na galę możliwy
będzie na podstawie wejściówek, które odebrać będzie
można w recepcji GOSiRu oraz
w Biurze Promocji i Informacji
Gminy Piaseczno - budynek
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, III p,
pok. 96.
*

Wykonanie inwestycji kubaturowych

Na początku października niebo na Górkach Szymona
wypełni się wszystkimi barwami tęczy.
W drugą sobotę października mieszkańcy Piaseczna
i okolic będą mieli niepowtarzalną okazję wypuszczenia
w niebo własnych latawców, a także zgłębienia tajemnic
chińskiej kultury i sztuki. 8 października bowiem, w ramach projektu ,,Razem dla Kultury – Inicjatywy Lokalne”,
realizowanego przy wsparciu Narodowego Centrum
Kultury, a także we współpracy z Centrum Kultury
w Piasecznie oraz Biurem Promocji i Informacji Gminy
Piaseczno, odbędzie się I Piaseczyński Festiwal Latawców. Położony na terenie Zalesia Dolnego teren Górki
Szymona na jedno popołudnie wypełni się kolorowymi
symbolami dziecięcej beztroski, szybującymi ponad głowami gości, na których czekać będzie ponadto moc towarzyszących atrakcji, umożliwiających bliższe spotkanie z azjatycką duszą.
Zwiany z głowy chińskiego rolnika kapelusz, wedle
legend, stał się inspiracją dla mieszkańców Państwa
Środka do wypuszczenia w niebo pierwszego latawca.
Tradycyjnie jedwabny, ręcznie malowany, osadzony na
delikatnych bambusowych stelażach zawędrował niesiony wiatrami historii i szlakami kupieckich karawan do
Japonii, Korei i na Półwysep Malajski. Stamtąd przez
Birmę i Indie dotarł do krajów północnej Afryki by
w końcu, w XIV wieku na stałe zadomowić się także na
niebie Starego Kontynentu. Przez stulecia latawce służyły ludziom jako urządzenia miernicze, ostrzegawcze,
transportowe, a nawet bojowe! Barwione jaskrawymi
farbami, o kształcie olbrzymich smoków siały postrach
wśród wrogich wojsk pomysłowych cesarzy, lub wręcz
przeciwnie – przywodząc na myśl szybujące ptaki, odzwierciedlały odwieczną tęsknotę człowieka za ich doścignieniem. Przede wszystkim jednak miały służyć rozrywce, sprawiać przyjemność i zbliżać ludzi. Puszczanie
latawców to także subtelna i malownicza forma wyrażania wolności i odpędzania złej energii, którą wraz
z odcięciem sznurka wiatr niesie coraz dalej i dalej…
Pędzące miejskie życie wciąga, zacierając niekiedy
potrzebę oddania się chwili radości, osiągalnej w tak
prosty i zarazem inspirujący sposób, jak puszczanie latawców. Niech czas spędzony z I Piaseczyńskim Festiwalem Latawców będzie kameralnym świętem beztroskiego zachwytu nad światem. Serdecznie zapraszamy!

Poniżej przedstawiamy zestawienie inwestycji kubaturowych prowadzonych przez
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, wraz z krótkim opisem ich etapu realizacji.
1. Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz
z zagospodarowaniem terenu –
opracowano Koncepcję Architektoniczno-Budowlaną modernizacji zespołu budynków, będących elementami stacji „Piaseczno - Miasto Wąskotorowe” oraz
wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy modernizacji
ogrodzenia terenu stacji Piaseczno „Miasto Wąskotorowe”,
trwa opracowywanie programu
funkcjonalno-użytkowego dla
potrzeb przygotowania procedury przetargowej na opracowanie projektu budowlanego
i wykonawczego modernizacji
zespołu budynków stacji „Piaseczno Miasto Wąskotorowe” –
umowny termin realizacji do
31.10.2016 r.
2. Projekt i budowa parkingu
w Piasecznie – trwa uzgadnianie
z PKP koncepcji architektonicznej parkingu.
3. Budowa budynku A2 przy ul.
Świętojańskiej w Piasecznie –
trwają prace fundamentowe.
Umowny termin realizacji: do
12.10.2017 r. Umowna wartość robót brutto: 5 958 233,51 zł.

4. OSP Bobrowiec – adaptacja
poddasza na cele użytkowe –
trwają prace wykończeniowe.
Umowna wartość robót brutto:
394 604,05 zł.
5. Zespół Szkół Publicznych
w Zalesiu Górnym – wykonano modernizację elementów
budynku sali gimnastycznej.
Umowna wartość robót brutto:
510 212,34 zł.
6. Centrum Edukacyjno-Multimedialne – trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy
robót budowlanych i wybrano
najkorzystniejszą ofertę w przetargu na sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego.
7. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalesiu Dolnym – zakończono
prace żelbetowe i murowe, zakończono montaż konstrukcji
stalowej sali gimnastycznej,
trwają prace dekarskie, wykonywane są warstwy izolacji dachu,
trwają prace instalacyjne elektryczne i sanitarne na nowym
i modernizowanym obiekcie.
Umowny termin realizacji: do
17.02.2017 r. Umowna wartość robót brutto: 11 721 782,33 zł.
8. Zespół Szkół Publicznych

w Jazgarzewie, projekt i rozbudowa – rozbudowano i nadbudowano budynek ZSP oraz dostosowano pod względem zabezpieczeń ppoż. Umowna wartość
robót brutto: 2 242 000,00 zł.
9. Szkoła Podstawowa nr 5
w Piasecznie – wykonano modernizację instalacji oświetleniowej w budynku szkoły oraz wykonano izolację przeciwwodną
w części budynku. Umowna wartość robót brutto: 363 764,51 zł.
10. Szkoła Podstawowa w Głoskowie – wykonano modernizację dachu szkoły. Umowna wartość robót brutto: 95 000,01 zł.
11. Przedszkole Nr 4 – wykonano wymianę części ogrodzenia
przedszkola, wykonano modernizację instalacji elektrycznej
i c.o. Umowna wartość robót
brutto: 390 581,85 zł.
12. Przedszkole nr 11 – wykonano
schody boczne i główne do budynku wraz z zadaszeniem, wymieniono okna w salach, trwają
prace wykończeniowe dot. termomodernizacji budynku przedszkola. Umowna wartość robót
brutto: 607 869,97 zł.
13. Gimnazjum Nr 2 – wykonano

Gazeta Piaseczyńska

Redaktor naczelny:
Łukasz Wyleziński

Zespół redakcyjny:
Biuro Promocji i Informacji
(Małgorzata Idaczek,
Anna Grzejszczyk,
Nakład 20 000 egz. Tomasz Pawlak)

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

www.piaseczno.eu

modernizację pomieszczeń w budynku szkoły. Umowna wartość
robót brutto: 84 645,16 zł.
14. ZSP w Złotokłosie – wykonano
modernizację pomieszczeń w budynku szkoły, wymianę instalacji
odgromowej oraz modernizację
części elewacji. Umowna wartość
robót brutto: 188 521,64 zł.
15. Świetlica w Gołkowie – wykonano termomodernizację
budynku oraz instalację c.o.
Umowna wartość robót brutto:
177 620,16 zł.
16. Pływalnia w Piasecznie – wykonano modernizację instalacji
wentylacji mechanicznej w budynku. Umowna wartość robót
brutto: 1 063 270,11 zł
17. Stadion Miejski w Piasecznie
– wykonano modernizację zakoli
lekkoatletycznych. Umowna wartość robót brutto: 669 000,00 zł.
18. Budowa budynku sportowo–rekreacyjnego w Woli Gołkowskiej – trwają obecnie
prace budowlane, wykonywana jest konstrukcja drewniana więźby dachowej. Umowny termin realizacji: do 15
marca 2017 r. Umowna wartość
robót brutto: 1 068 273,17 zł.

Adres redakcji:
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ul. Kościuszki 5, pok. 96
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e-mail redakcji:
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Rada Miejska
rada@piaseczno.eu
Burmistrz
Zdzisław Lis
sekretariat@piaseczno.eu

Stwórz polskie euro

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Piaseczno
ogłosił konkurs „Stwórz polskie euro”.
Zadaniem jest wyobrażenie sobie, że Polska przyjmuje
wspólną, unijną walutę euro i zaprojektowanie rewersu monety.
Prace można dostarczać do 30 listopada bezpośrednio do biura Punktu (ul. Szkolna 1, Piaseczno) lub można
zrobić zdjęcie swojej pracy i zamieścić na proﬁlu: www.facebook.com/EDPiaseczno.
Szczegóły dostępne są na: www.europe-direct.piaseczno.eu.
Równolegle prace w konkursie będą zbierane od uczniów
obecnych na prowadzonych przez Punkt lekcjach europejskich.

I zastępca burmistrza
Daniel Putkiewicz
putkiewicz@piaseczno.eu
II zastępca burmistrza
Hanna Kułakowska-Michalak
michalak@piaseczno.eu

e-mail urzędowy:
urzad@piaseczno.eu
Druk:
Agora SA
Skład:
Biuro Promocji i Informacji
Gminy Piaseczno

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

Koncert zespołu Kabanos

1 7 września zapraszamy na Festiwal „Piaseczno – Ludzie – Książki 2016”, który odbędzie się 17 września 2016 roku na rynku
w Piasecznie.
Na festiwalu zaprezentują się wydawnictwa oferujące książki wyróżniające się estetyką. Będzie
można zapoznać się z literaturą
dla dzieci i dorosłych w wyjątkowych, pięknych wydaniach.
O godzinie 13.00 odbędzie się
oﬁcjalne otwarcie festiwalu i prezentacja „Literackiej Mapy Piaseczna” – wydawnictwa, które powstało z materiałów zebranych
przez wolontariuszy w ramach
warsztatów literacko-graﬁcznych
zorganizowanych w miejscowej
bibliotece. Dokumentacja zgromadzona przez wolontariuszy stała
się podstawą opracowania traktującego o postaciach z Piaseczna
i okolic związanych z powstawaniem książek. Wydawnictwo będzie rozdawane mieszkańcom
podczas imprezy.
Festiwalowi towarzyszy wiele atrakcji zarówno dla dorosłych,

jak i dla dzieci. Przez cały dzień
będzie można poczytać lub wypożyczyć książki w Bibliotecznej
Czytelni Plenerowej, spotkać się
z lokalnymi autorami oraz ilustratorami, którzy będą podpisywać
swoje książki, obejrzeć wystawę
prac pokonkursowych „Zwierzę
wg twórczości Józefa Wilkonia”
oraz „Wystawę pięknych książek
i ilustracji Marii Ekier, Grażki
Lange i Józefa Wilkonia”. O godzinie 14.00 zespół Teatr N.O.R.A.
zaśpiewa piosenki do tekstów
Agnieszki Osieckiej oraz Józefa
Wilkonia z bajki „Kici kici miau”.
O 15.30 odbędzie się spotkanie
z przedstawicielami hiszpańskiego wydawnictwa Media Vaca,
z którymi będzie można porozmawiać o międzynarodowej
współpracy wydawniczej. Festiwal zakończy koncert Piotra
Woźniaka o godzinie 17.00.

Dla dzieci zapewnimy moc
atrakcji: „Koło Fortuny” – konkurs
z nagrodami, kącik plastyczny,
warsztaty „Malujemy Piaseczno”,
zagadkowe „Drzewko Piaseczyńskie”, malowanie buziek. O godzinie 12.00 w namiocie Biblioteki odbędą się zabawy z duetem
animacyjnym Małpie Figle. W Zakątku Kultury o godzinie 13.45
Nika Jaworowska-Duchlińska poprowadzi warsztaty plastyczno-edukacyjne, następnie o godzinie 15.00 odbędzie się przedstawienie grupy Singin’ Birds pt.
„Piosenki z grającej szafy”.
Festiwal jest realizowany
w ramach projektu „Literacka

Mapa Piaseczna” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Festiwal objęty jest patronatem honorowym: Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Piaseczyńskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno oraz Polskiego
Towarzystwa Wydawców Książek. Organizatorami festiwalu są Fundacja ARKA im. Józefa Wilkonia oraz Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno. Partnerem Festiwalu jest Centrum Kultury w Piasecznie.
*

Dofinansowano ze
środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

IV Housepital

Świeżość i doświadczenie
Pokazy ponadtrzymetrowego robota LED, wyrzutnie ognia i CO2. Bardzo mocne
nagłośnienie i najlepsze oświetlenie, a do tego ponad 6 godzin muzyki elektronicznej miksowanej przez 7 DJ-ów, czyli IV edycja Housepital Festival już
24 września na rynku.
To największa impreza muzyki
klubowej w regionie. W tym roku
na piaseczyńskiej scenie plenerowej zagra dobrze znana ekipa Housepital - DJ Martin Rosa, Jacob
Core, Cast Away, Slim, a wtórować im będą gwiazdy, czyli DJ
W oraz DJ KUBA & NEITAN – to
oni chcą leczyć ludzi muzyką.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem festiwalu jest Martin
Rosa, który w tym roku będzie
obchodził 10-lecie swojej pracy
DJ-skiej. – Zacząłem jak miałem
15 lat – wspomina Martin i dodaje
– przez długi czas prosiłem ojca,
aby kupił mi profesjonalną konsolę DJ-ską, na szczęście zgodził
się i tak się zaczęło. Chciałem grać
muzykę klubową i marzyłem
o własnej imprezie, ale nie wiedziałem, jak to zrobić. Na początku
ustaliłem z Centrum Kultury, że
zorganizuję koncert na scenie widowiskowej. Udało się i zacząłem
regularnie występować. Grałem
w salach i w plenerze. Odbyło się
11 koncertów, aż pomyślałem, że
czas zorganizować coś większego.
To już IV edycja tego wydarzenia. W poprzednich latach Piaseczno na swojej scenie gościło
m.in. New_ID czy Wet Fingers,
w skład którego wchodzi DJ
ADAMUS. W tym roku publikę

DJ Martin Rosa zabawia publikę stosując spektakularne efekty specjalne
Foto Adrian Gowhary
będą bawić młodzi-zdolni, czyli
DJ KUBA & NEITAN oraz doświadczona gwardia – DJ W. – To jest
totalny oldschool – mówi Martin
Rosa – on zaczynał, kiedy mnie
nie było na świecie. To jest człowiek legenda, wszyscy znają jego
nazwisko, ponad 25 lat na scenie
to będzie połączenie doświadczenia i świeżości. Świeżość zapewnią KUBA&NEITAN, których twór-

czość regularnie można usłyszeć
w setach Hardwella czy Tiesto.
To producenci i wykonawcy
wielu utworów, które są znane
nie tylko w Polsce, ale i na całym
świecie. Jak dodaje Martin –
Wiesz, oni mają ponad 130 tys.
lajków na Facebooku, jak mogliby
u mnie nie zagrać.
Housepital Festival to połączenie dobrej muzyki z niezwykle

efektową oprawą pirotechniczną.
Wrażenie wizualne zapewnią wyrzutnie CO2 montowane przy
scenie i ogromny robot LED cały
w wyrzutniach iskier i dymu. Po
oﬁcjalnym koncercie planowane
jest Afterparty w klubie MONO
przy ul. Jana Pawła II 45. Tam impreza będzie trwać do rana. Nie
może was zabraknąć.
Agata Janeczek

W Piasecznie wystartuje kolejna trasa tego nietuzinkowego zespołu, promująca płytę roku Antyradia –
„Balonowy Album”. Zespół na swej trasie zaplanował
aż 32 koncerty w różnych miastach Polski.
Foto Piotr Michalski
Kabanos rozpocznie „DO GÓRY DO CHMURY TOUR”
w piaseczyńskim Domu Kultury w piątek 23 września
o godz. 19.00. Wcześniej usłyszymy zespół Ostrov z Białegostoku, który łączy hardrokowy charakter polski
i białoruski - istnieje od 2014 r.
Zespół Kabanos to nasz rodzimy, piaseczyński ewenement polskiej sceny niezależnej. Zespół taki sam jak
żaden. Po raz pierwszy o Kabanosie zrobiło się głośno
w 2000 roku za sprawą chałupniczych przeróbek rockmetalowych szlagierów z tekstami okraszonymi cytatami z filmów Stanisława Barei. Na przestrzeni lat zespół ewoluował zarówno muzycznie, jak i tekstowo.
Trzykrotni uczestnicy Przystanku Woodstock, na małej
i dużej scenie oraz w Pokojowej Wiosce Kryszny. W 2013
roku otrzymali z rąk Jurka Owsiaka nagrodę publiczności „Złoty Bączek”.
Informacja o biletach na stronie zespołu www.kabanos.net. Na stronie nabyć można również całą kolekcję wydanych przez zespół płyt. Najnowsza pozycja
to płyta pt. „Balonowy Album”.

Festiwalowy debiut
„Barażu”

Miło nam poinformować, że film „Baraż” w reżyserii
Tomasza Gąssowskiego zakwalifikował się do Konkursu
Filmów Krótkometrażowych 32. edycji Warszawskiego
Festiwalu Filmowego, jednego z piętnastu największych festiwali filmowych w Europie.
Podczas imprezy produkcja będzie miała swoją
światową premierę. Film opowiada historię mieszkającego w małej podwarszawskiej miejscowości z żoną
i synkiem 38-letniego Zygi. Mężczyzna przed kilkoma
laty z powodów honorowych opuścił założoną przez
jego ojca Wisełkę - lokalny klub, w którym grał przez
całe swoje piłkarskie życie. Teraz Zyga jest bezrobotny,
a jego głównym zajęciem jest wychowywanie zakochanego w piłce 10-letniego syna Witka. Zyga próbuje wyjaśniać Witkowi, na czym polegają zasady, którymi rządzi się świat. Okazuje się jednak, że sam nie do końca
się do nich stosuje, co nie uchodzi uwadze sprytnego
chłopca.
Tomasz Gąssowski ukończył reżyserski program Studio
Prób w Szkole Wajdy. W 2016 roku, na podstawie rozwijanego podczas tego kursu scenariusza, nakręcił, w ramach
programu „30 minut” Studia Munka, swój debiutancki film
Baraż.
Film, do którego zdjęcia kręcono na terenie Piaseczna,
otrzymał wsparcie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

