
Z takimi problemami zmaga się gmina
Piaseczno, a najbardziej jaskrawym
przykładem jest miejscowość Józefo-
sław. Aby te problemy rozwiązać trzeba
stosować nie jedno a kilka narzędzi. Jed-
nym z  nich jest program inwestycyjny,
czyli budowa wcześniej zaplanowanych
szkół i dróg.  Równolegle trzeba zmieniać
miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego i planować miejsce pod
nowe trakty pieszo-rowerowe, parki, po-
rządkować charakter zabudowy. 

– Tylko w ten sposób możemy
stopniowo porządkować ład prze-
strzenny. Jeżeli nie uchwalimy nowego
planu to inwestorzy będą budowali
nowe bloki według planów obowiązu-

jących.  To właśnie plany są dla nich pod-
stawą realizacji inwestycji i żaden organ
administracji publicznej nie może po-
wstrzymać inwestycji zgodnej z tym
dokumentem. Pozwolenie na budowę
to tylko formalność, którą inwestor sku-
tecznie wyegzekwuje. Gmina nie może
planu  unieważnić. Można go tylko
zmienić na nowy w ramach długiej, cza-
sem wieloletniej procedury – mówi Da-
niel Putkiewicz, I Zastępca Burmistrza. 

Jeżeli chcemy nowych inwestycji 
w przestrzeni publicznej: ciągów pie-
szych czy parków, obiektów użyteczno-
ści publicznej takich jak centrum kultury
to w nowym planie zagospodarowania
trzeba zarezerwować na to miejsce. 

- Przedstawiając Państwu projekt w ra-
mach publicznego wyłożenia jesteśmy
otwarci na Państwa wnioski i sugestie.
Proszę zgłaszać uwagi co do rozwiązań,
które wzbudzają Państwa obawy, ale
również składać wnioski dotyczące roz-
wiązań, które popieracie lub takich,
które powinny się w planie znaleźć.  Je-
żeli uważacie, że należy zaplanować
więcej skwerów to proszę i taki wniosek
zgłosić – zachęca wiceburmistrz.

Nikt nie rozwiąże naszych proble-
mów z dnia na dzień. Dlatego wykorzy-
stujmy dostępne narzędzia i sami  za-
dbajmy o charakter naszej miejscowości.

Dla mieszkańców Józefosławia do-
stępna jest już storna internetowa, 
a wkrótce będzie też broszura, gdzie wy-
jaśniony jest cały proces planowania
przestrzennego oraz sposób składania
uwag do planu. Zachęcamy do udziału
dyskusji publicznej oraz udziału w or-
ganizowanych spotkaniach.
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2 grudnia o godz. 20.00 zapra-
szamy na „Wieczór w Teatrze
Wielkim” w wykonaniu Anny Se-
niuk. Jest to poetycko-muzyczna
opowieść o sztuce i barwna wę-
drówka śladami minionej epoki.

*str. 8

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 21 grudnia
2016 r. o godzinie 9.30 
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5

www.piaseczno.eu

Spektakl z Anną SeniukZapraszamy na lodowisko

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej              str. 2

Sprawozdanie z pracy 
burmistrza str. 2

W niedzielę 11 grudnia zapraszamy na
imprezę mikołajkową połączoną z kier-
maszem oraz uroczystym zapalaniem
lampek na miejskiej choince. str. 8

Lokalny Program
Rewitalizacji

Przygotowany został projekt uchwały ak-
tualizującej Lokalny Program Rewitalizacji
Miasta Piaseczna na lata 2016–2023. str. 2

Korki, brak chodników, przyjaznych przestrzeni
publicznych i zieleni na szybko zabudowujących
się osiedlach. To  efekt szybkiego rozwoju i nad-
miernej urbanizacji. 

Rozbłyśnie choinka

Do 30 listopada trwają zapisy dla ma-
szerów startujących w wyścigu przez
tereny Chojnowskiego Parku Krajobra-
zowego. str. 8

Zadaszenie skate parku

Zachęcamy do udziału w ankiecie in-
ternetowej na stronie www.piasecz-
no.eu/ankiety.                                 str. 5

Wyścig Psich Zaprzęgów

Wspólnie zdecydujmy o przyszłości

Obiekt na stadionie miejskim czynny
jest w godz. 9.00–21.00 w systemie
półtoragodzinnych ślizgawek. Oso-
by indywidualne zapraszamy w dni
powszednie od 15.30 oraz w weekendy
od godz. 9.00. Przy lodowisku działa
wypożyczalnia łyżew.

Przedłuża się termin zakończenia realiza-
cji przebudowy linii kolejowej Warszawa -
- Radom, jak informuje PKP PLK perony 
w Piasecznie gotowe będą dopiero w III
kwartale 2017 roku. str.

Przebudowa linii 

kolejowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Józefosław

To dokument opracowywany przez burmistrza szczegółowo określający
warunki i zasady sytuowania zabudowy i sieci infrastruktury technicznej
i drogowej, a przede wszystkim funkcje terenu.

Czym jest miejscowy plan (mpzp)?

Możesz mieć wpływ na zapisy planu, biorąc udział w konsultacjach spo-
łecznych, które potrwają od 21 listopada 2016 r. do 13 lutego 2017 r. 
W konsultacjach może wziąć udział każdy!

Konsultacje mpzp Józefosław

Czym jest dyskusja publiczna?

więcej informacji na stronie www.mpzp-jozefoslaw.pl

UWAGA! RUSZAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE!

W ramach konsultacji odbędą się 4 spotkania tematyczne:

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE ODBĘDZIE SIĘ:
8 lutego 2016 r. (środa), od 19.00 do 21.00

30 listopada 2016 r. (środa), od 19.00 do 21.00

07 grudnia 2016 r. (środa), od 19.00 do 21.00

14 grudnia 2016 r. (środa), od 19.00 do 21.00

11 stycznia 2017 r. (środa), od 19.00 do 21.00

Komunikacja

Przestrzeń Publiczna

Tereny Zabudowy Mieszkaniowej i Usług

Ochrona Środowiska

UWAGA! Wszystkie spotkania odbędą się w sali stołówki Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu przy ul. Kameralnej 11.

Ma charakter spotkania otwartego, na którym prezentowane są założenia
opracowywanego mpzp i omawiane są uwagi zgłoszone przez uczestni-
ków. Odbędzie się ona 23 listopada 2016 r. (środa) od godz. 19.00 do 22.00.

Potrzebę uporządkowania prze-

strzeni Józefosławia miejscowym

planem zagospodarowania prze-

strzennego potwierdzają wyniki

badania ankietowego, które zo-

stało zrealizowane w dniach 3-5

lipca 2014 r. przez studentów Wy-

działu Geografii i Studiów Regio-

nalnych Uniwersytetu Warszaw-

skiego. Z naszego raportu jasno

wynika, że do dwóch podstawo-

wych problemów miejscowości,

wymienianych zgodnie niemal

przez wszystkich mieszkańców, na-

leżą dysfunkcjonalny układ dro-

gowy miejscowości, pozbawiony

ciągów pieszych, a także brak

ogólnodostępnych przestrzeni pu-

blicznych i miejsc spotkań, który

doskwiera szczególnie mieszkań-

com zabudowy wielorodzinnej.

Niemal połowa badanych opowie-

działa się za Józefosławiem wy-

różniającym się gęstą siecią dróg 

i ścieżek wraz z zadbaną zielenią

przyuliczną, którymi można by

bezpiecznie spacerować bądź jeź-

dzić na rowerze. Co trzeci miesz-

kaniec natomiast chciałby miej-

scowości przyjaznej dla rodzin 

z dziećmi, co wymusza doinwesto-

wanie infrastruktury drogowej,

społecznej, a także przestrzeni pu-

blicznej. W opinii badanych pilnego

uporządkowania wymaga też ro-

dzaj i wysokość zabudowy, jej es-

tetyka oraz chaos reklamowy. 

Z badań jasno wynika, że Józefo-

sław to miejscowość z ogromnym

potencjałem, który należy wydo-

być, porządkując sposób jego dal-

szego zagospodarowywania i za-

pobiegając konfliktom przestrzen-

no-funkcjonalnym. 

dr. Dorota Mantey

Wydział Geografii i Studiów Regional-

nych Uniwersytetu Warszawskiego



Dokument wytycza obszary i za-
dania w zakresie rewitalizacji
miasta i stanowi podstawę do
ubiegania się o środki zewnętrzne
na realizację zarówno inwestycji,
jak i programów społecznych na
terenach objętych swoim zasię-
giem. Aby dany obszar miasta
mógł zostać wpisany do pro-
gramu rewitalizacji, musi spełniać
szereg warunków, a ogólna po-
wierzchnia wskazanych obsza-
rów nie może przekraczać 20
proc. powierzchni całego miasta 
i nie może ich zamieszkiwać łącz-
nie więcej niż 30 proc. populacji.
Stąd tak ważne jest dobre zdia-
gnozowanie problemów i wska-
zanie właściwych lokalizacji.

– Zdecydowaliśmy się na ak-
tualizację Lokalnego Programu
Rewitalizacji, aby dostosować go

do zmieniających się uwarunko-
wań. Zdążyliśmy już zrealizować
część zadań zapisanych w do-
tychczasowym programie, nie-
które są w trakcie realizacji, inne
wymagały ponownego przemy-
ślenia, modyfikacji i nowego po-
dejścia – mówi wiceburmistrz
Daniel Putkiewicz, Pełnomocnik
ds. Rewitalizacji.

Zdiagnozowanie problemów
i wprowadzenie zebranych da-
nych do systemu informacji prze-
strzennej – gdzie na szczegółowej
mapie naniesione zostały war-
stwy dotyczące poszczególnych
obszarów i działalności, np. z za-
kresu działań kulturalnych, pro-
blemów społecznych, oświato-
wych, zdegradowanej zieleni, czy
też problemów zgłaszanych
przez policję i straż miejską – na-

leżało do powołanego przez bur-
mistrza zespołu zadaniowego.

– Do procesu aktualizacyj-
nego chcieliśmy włączyć miesz-
kańców, dlatego na przełomie
września i października zorga-
nizowaliśmy szereg spotkań 
i warsztatów z różnymi grupami
społecznymi, w tym z organiza-
cjami pozarządowymi, przedsię-
biorcami, seniorami, młodzieżą,
wspólnotami mieszkaniowymi
czy środowiskami oświatowymi.
Przygotowaliśmy też warsztaty
w konwencji open space, w któ-
rych udział mógł wziąć każdy
mieszkaniec. Na koniec zorgani-
zowaliśmy w Urzędzie Miasta
konferencję moderowaną przez
zewnętrznych specjalistów, która
była podsumowaniem dotych-
czasowych działań – mówi kie-

rownik projektu Honorata Kali-
cińska. – Pomogło nam to przy-
gotować ostateczny kształt doku-
mentu, który przedstawiamy
pod głosowanie Rady Miejskiej 
w dniu 23 listopada. Znajduje się
w nim 21 kart konkretnych pro-
jektów rewitalizacyjnych.

Gmina Piaseczno na przygo-
towanie aktualizacji programu
rewitalizacji pod nazwą „Pia-
seczno – Miasto Wąskotorowe”
pozyskała 49 600 zł dofinanso-
wania ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Techniczna
2014–2020.

Po przyjęciu dokumentu

przez Radę Miejską będzie on do-

stępny na stronie internetowej

Urzędu www.bip.piaseczno.eu

w zakładce „Plany i strategie”.
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Sprawozdanie z sesji 

Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 26          26 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

Na początku sesji burmistrz Zdzisław Lis i zastępca burmistrza

Hanna Kułakowska-Michalak oraz przewodniczący Rady Miej-

skiej Piotr Obłoza wręczyli dyplomy nauczycielom piaseczyńskich

szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Burmistrz złożył gratu-

lacje i podziękowania wszystkim wyróżnionym nauczycielom

oraz pracownikom gminnych placówek oświatowych. Następnie

radni przyjęli protokół z 25. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie 

z dnia 28 września 2016 r.

Zmiany budżetowe
Wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy na 2016

rok:

– przesunięto środki zarezerwowane w roku 2016 do budżetu

roku 2017: w wysokości 405 000 zł na dostawę i montaż urzą-

dzeń zabawowych w Parku Miejskim, w wysokości 330 000 zł

na rewaloryzację Parku Miejskiego;

– przesunięto wydatki w wysokości 100 000 zł do budżetu roku

2017 z przeznaczeniem na projekt oraz budowę punktu se-

lektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

– przesunięto 72 158 zł z roku 2016 na rok 2017 na zadanie „Pro-

jekt budowy sali sportowej w Zespole Szkół Publicznych 

w Złotokłosie”;

– podjęto decyzję o przesunięciu kwoty 25 000 zł z przezna-

czeniem na opracowanie dodatkowych studiów wykonalności

zadania „Przebudowa i nadbudowa budynku przy ul. Nada-

rzyńskiej 1”;

– zmieniono plan dochodów i wydatków w „Rachunku Do-

chodów Samorządowych Jednostek Budżetowych”;

– radni zdecydowali o udzieleniu pomocy rzeczowej dla

Powiatu Piaseczyńskiego w formie przekazania Liceum

Ogólnokształcącemu w Piasecznie projektora multime-

dialnego;

– zwiększono dochody budżetu gminy z tytułu wynajmu po-

mieszczeń w placówkach oświatowych o kwotę 76 249 zł –

środki te radni przeznaczyli na remonty bieżące w gminnych

placówkach oświatowych;

– zwiększono wydatki o 425 642 zł na zwrot subwencji ogólnej

części oświatowej, jaką gmina Piaseczno otrzymała na rok

2012;

– zwiększono wydatki o kwotę 34 700 zł na dotację dla parafii

św. Anny w Piasecznie na współfinansowanie prac remonto-

wych przy budynku Muzeum Regionalnego;

– przyznano dotację celową w wysokości 34 700 zł na współ-

finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiek-

tach zabytkowych zlokalizowanych na Cmentarzu Parafialnym

w Piasecznie;

– zmieniono uchwałę Nr 436/XVI/2015 w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Piaseczno na lata

2016–2028.

Nieruchomości:
– radni wyrazili zgodę na nabycie przez gminę lokalu nr 23

w budynku przy ul. Nadarzyńskiej 4 w Piasecznie;

– wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej

działki nr 197 obr. 3 położonej w Piasecznie oraz działki 

nr 378 obr. 3 położonej w Piasecznie;

– radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie części działki 

nr 14 położonej w Głoskowie oraz na wynajęcie lokalu użyt-

kowego o powierzchni 20,00 mkw. usytuowanego w piwnicy

Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5 na rzecz do-

tychczasowego najemcy.

Pozostałe:
– radni zdecydowali o odwołaniu ławnika Sądu Okręgowego

w Warszawie;

– zmieniono inkasentów opłaty skarbowej Urzędu Miasta 

i Gminy Piaseczno;

– powołano Radę Społeczną Samodzielnego Zespołu Pu-

blicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie;

– przyjęto „Program profilaktycznych szczepień przeciwko

pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie miasta 

i gminy Piaseczno na lata 2016–2018”;

– uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w gminie Piaseczno na rok 2017;

– uchwalono Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych

Dzieci i Młodzieży w gminie Piaseczno;

– ustanowiono stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Pia-

seczno dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych 

i gimnazjalnych;

– określono tygodniowy wymiar czasu pracy dla pracowni-

ków gminnych placówek oświatowych;

– podczas sesji uchwalono Wieloletni Program Gospodaro-

wania Mieszkaniowym Zasobem gminy Piaseczno na lata

2017–2021.

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

Poniżej przedstawiamy za-

rys najważniejszych spraw,

którymi burmistrz i kierow-

nictwo zajmowali się od 28

września do 26 października

2016 r.

Burmistrz ogłosił 

przetargi na:

• przygotowanie posiłków do

jadłodajni dla podopiecznych

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej,

• remonty bieżące nawierzch-

ni gminnych chodników, jezdni

brukowych i dróg nieutwar-

dzonych,

• remont ul. Suchej w Ka-

mionce,

• remont ul. Zagrodowej w Pia-

secznie,

• budowę oświetlenia dro-

gowego ul. Mazowieckiej 

w Bobrowcu na odcinku od

ul. Bobrowieckiej do ul. Żwi-

rowej,

• budowę ul. Wilanowskiej 

w Józefosławiu na odcinku od

ul. Uroczej do ul. Działkowej,

• remont ul. Zaleśnej w Pia-

secznie,

• zakup energii elektrycznej

na rok 2017.

W tym okresie burmistrz

zajmował się bieżącymi spra-

wami, m.in. odbyły się nastę-

pujące spotkania i wydarzenia

z udziałem burmistrza:

29 września – 17 października
– omówienie budżetu z po-

szczególnymi wydziałami Urzę-

du Miasta oraz gminnymi jed-

nostkami organizacyjnymi,

30 września
– spotkanie z mieszkańcami

osiedla przy ul. Puławskiej 44

w Piasecznie,

6 października
– udział w posiedzeniu Rady

Społecznej Samodzielnego

Zespołu Publicznych Zakła-

dów Lecznictwa Otwartego

w Piasecznie,

17 października
– przywitanie delegacji z Chin,

21 października
– udział w uroczystym uho-

norowaniu par obchodzą-

cych 50- i 60-lecie pożycia

małżeńskiego,

24 października
– spotkanie z przedstawi-

cielami sołectwa Bobrowiec 

w sprawie wykorzystania te-

renu sołeckiego oraz spo-

tkanie z panią Magdaleną

Gawrych, dyrektor Centrum

Kultury w Piasecznie, w spra-

wie filii Centrum Kultury w Za-

lesiu Górnym,

25 października
– udział w szkoleniu w War-

szawie na temat nowej ustawy

dotyczącej wynagradzania

członków zarządu spółek sa-

morządowych.

Burmistrz na bieżąco orga-

nizował posiedzenia kierow-

nictwa Urzędu, podczas któ-

rych omawiane były bieżące

sprawy gminy, współpraco-

wał z organami Rady Miej-

skiej oraz brał udział w po-

siedzniach komisji Rady Miej-

skiej.                                    

* 

Sprawozdanie z pracy burmistrza

od 28 września do 26 października 2016 r.

Lokalny Program Rewitalizacji
Przygotowany został projekt uchwały aktualizującej Lokalny Program Rewitalizacji
Miasta Piaseczna na lata 2016–2023.

W związku z wejściem w życie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r.
„O zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem na-
rzędzi ochrony krajobrazu”, po-
tocznie nazywanej „ustawą krajo-
brazową”, gminy zyskały prawną
możliwość określenia na swoim
terenie zasad i warunków sytu-
owania obiektów małej architek-
tury, tablic i urządzeń reklamo-
wych oraz ogrodzeń.

31 sierpnia 2016 r. Rada Miej-
ska w Piasecznie podjęła uchwałę
w sprawie przystąpienia do przy-
gotowania projektu uchwały 
w sprawie stworzenia zasad okre-

ślających sytuowanie obiektów
małej architektury, tablic, urzą-
dzeń reklamowych i ogrodzeń
oraz określenie ich gabarytów,
standardów jakościowych oraz
materiałów budowlanych, z ja-
kich mogą być wykonane.

– Sukcesywnie porządku-
jemy tereny gminne i usuwamy
z nich nielegalne i nieestetyczne
reklamy. Narzędziem do rozwią-
zaniu tego problemu na innych
gruntach, także prywatnych,
może być nowa uchwała, którą za-
mierzamy przygotować – mówi
Daniel Putkiewicz, I zastępca bur-
mistrza.

Przed przygotowaniem pro-
jektu, który będzie konsultowany
z Radą Miejską, na stronie Urzędu
Miasta www.piaseczno.eu zo-
stała opublikowana ankieta za-
wierająca 10 pytań o charakterze
zamkniętym.

– Chcieliśmy poznać zdanie
mieszkańców na temat otaczają-
cego ich krajobrazu i reklam 
w przestrzeni publicznej. Pomoże
nam to w opracowaniu takich za-
sad, które odzwierciedlą oczeki-
wania mieszkańców, respektując
też potrzeby przedsiębiorców –
wyjaśnia wiceburmistrz.

Ankietę można było wypełnić
w dniach od 6 do 31 października
2016 r. Na pytania zawarte w an-
kiecie odpowiedziało 353 osoby.

Jak wynika z badania, więk-
szość ankietowanych szuka infor-
macji o usługach i produktach w In-
ternecie (96%) i prasie (24%). Tabli-

ce i billboardy są źródłem informa-
cji jedynie dla 10% ankietowanych.
89% przebadanych osób dostrzega
nadmiar reklam w przestrzeni
miejskiej Piaseczna, a 6 osób okre-
śliło ich ilość jako „w sam raz”.

Dla 294 ankietowanych re-
klamy są irytujące, dla 45 obo-
jętne, dla 11 miłe dla oka. W kwestii
obecności reklam w przestrzeni
publicznej ankietowani wypo-
wiedzieli się w następujący spo-
sób: 69% osób uznało, że reklamy
powinny być dozwolone, lecz 
z ograniczeniami, 27% stwier-
dziło, że powinny być zakazane.
Dodatkowo 92% respondentów
uznało, że reklamy wpływają nie-
korzystnie na odbiór krajobrazu.

Ankietowani zgodzili się co
do faktu, że wielkość, ilość, rodzaj,
kolorystyka i lokalizacja reklam
zewnętrznych powinny być re-
gulowane przepisami prawa.

Reklama w krajobrazie
Mieszkańcy w internetowej ankiecie
umieszczonej na stronie Urzędu Miasta
wypowiedzieli się na temat reklam 
w krajobrazie i przestrzeni publicznej.



– Celem akcji jest wyjście na-

przeciw samotności ludzi star-

szych, podarowanie im odro-

biny uwagi i zainteresowania –

mówi Krzysztof Kasprzycki, je-

den z inicjatorów akcji. 

Nie chodzi o samą kon-

sumpcję lecz impuls, aby osoba

starsza wyszła z domu i miło

spędziła czas. Także młodzi lu-

dzie mają czerpać naukę z tych

niecodziennych spotkań. Akcja

ma bowiem na celu zwrócenie

uwagi młodzieży na samotność

i marginalizację seniorów. Nie-

kiedy jest to jedyna okazja, by

czerpać z bogatego życiowego

doświadczenia starszych sąsia-

dów, którzy na co dzień są za-

pomnieni. 

- Liczę, że ciekawe spotkania

nie zakończą się wraz z końcem

akcji, ale przyjaźnie i więzi zapo-

czątkowane w trakcie obiadów

przetrwają i przyczynią się do

uatrakcyjnienia życia ich uczest-

ników – mówi Wioletta Urban

koordynator akcji z MGOPS.

Do akcji włączyło się trzy-

naście piaseczyńskich restaura-

cji, które są fundatorem obia-

dów, są to: restauracja hotelu De

Silva, Gaumarjos, Mela Verde,

Karczma Smaczna Chata, Za-

wrotnica, Odjazd, Bar PIK, Ka-

wiarnia Fryderyk, Szara Emi-

nencja, Puławska 4, Obiady Do-

mowe Szkolna 9, Jacek Placek,

Bisto Lunch. Dzięki partnerom

będziemy mogli spotkać się 

z ponad 40 seniorami. 

Wolontariusze, wytypowa-

ni przez Urząd Miasta i Gminy 

w Piasecznie będą spotykać się  

z seniorem na obiedzie w restau-

racji lub zanosić obiad do domu

podopiecznego (w zależności od

stanu zdrowia seniora). Oso-

by starsze wytypuje Miejsko -

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Piasecznie, który na

co dzień świadczy pomoc oso-

bom starszym i  samotnym, zna

ich potrzeby i możliwości. Jeżeli

ktoś z Państwa zna osobę sa-

motną, czy też jest taką osobą 

i chciałby wziąć udział w akcji

„Obiad z seniorem”, prosimy 

o kontakt z koordynatorem akcji

w MGOPS Wiolettą Urban, tel.

22 756 72 63 w. 110, w terminie

do 09.12.2016r. Akcja skierowa-

na jest do wszystkich seniorów

zamieszkałych w Gminie Pia-

seczno. Honorowy patronat

nad akcją objął Burmistrz Mia-

sta i Gminy Piaseczno Zdzisław

Lis.
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Od 15 listopada 2016 r. nocna i świąteczna pomoc lekarska
przeniosła się z ul. Pomorskiej do budynku szpitala św.
Anny przy ul. Mickiewicza 39 w Piasecznie.

Pomoc świadczona jest dla wszystkich mieszkańców po-

wiatu piaseczyńskiego w godz. 18.00–8.00 w dni robocze

oraz w soboty i święta całodobowo.

Telefon do nocnej i świątecznej 
pomocy lekarskiej - 22 536 97 76.

Zmiana adresu nocnej 
pomocy lekarskiej

Uczniowie wybrali swoich przedstawicieli do organu doradczego Rady Miejskiej
reprezentującego młodych ludzi w strukturach lokalnych.

IV kadencja Młodzieżowej Rady Gminy

Uprawnieni do ubiegania się 
o mandat byli wszyscy uczniowie
szkół gimnazjalnych oraz śred-
nich na terenie naszej gminy. 
18 października 2016 r. młodzież
wybrała swoich 24 przedstawi-
cieli spośród kilkudziesięciu zgło-
szonych kandydatur.

Radnymi IV kadencji 2016–
2018 zostali: Julia Tywonek, Maciej
Malec, Maria Zawadzak, Wojciech
Janaszka, Weronika Spernacka,
Łukasz Karaban, Konrad Liwiński,
Mateusz Haftarczyk, Wiktoria
Malczyk, Weronika Jagielak, Jakub
Podraza, Jan Ciechomski, Kajetan
Belcarz.

17 listopada w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno odbyła się pierwsza sesja
nowej Młodzieżowej Rady Gminy.

Prezydium Młodzieżowej

Rady Gminy:

– przewodniczący: Jan Ciechomski,

– I wiceprzewodnicząca: Natalia
Kapusta,
– II wiceprzewodnicząca: Sara
Miszewska,
– sekretarz: Karolina Hołownia-
- Malinowska,
– rzecznik: Jakub Piekarniak.

Dzięki przynależności do
Rady młodzi ludzie angażują się
w liczne przedsięwzięcia, co
przekłada się nie tylko na ich
rozwój, ale także na realizację
projektów, z których skorzystać
mogą liczni mieszkańcy naszej

gminy. MRG stara się kształto-
wać i zmieniać miasto tak, jak
widzą je młodzi ludzie, zachęca
do czynnego brania udziału 
w życiu gminy i pracy społecz-
nej na jej rzecz.

*

Informacje na temat działalności Młodzieżowej Rady Gminy można znaleźć na oficjalnej
stronie www.mrg.piaseczno.eu oraz na fb.com/MRGPiaseczno Foto: Grzegorz Tylec

Gmina Piaseczno wraz z Miejsko-Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
uruchamia akcję społeczną „Obiad z Se-
niorem”,

Obiad z seniorem

Nowe certyfikowane urządzenia
zostały zakupione przez gminę 
i są montowane na placach zabaw
w przedszkolach nr 4, 5, 6 i 9.
Dzieci w tych placówkach mogą
teraz korzystać z zestawu Ocean,
zawierającego m.in. tubę i zjeż-
dżalnię, a także z bujaka w kształ-
cie koniczyny, karuzeli pedałowej
z siedziskami w formie kaczu-
szek i dwóch huśtawek. Koszt
prac i wyposażenia opiewa na
kwotę ok. 200 tys. zł.

Prywatny prezent dla
przedszkola

Likwidowane Niepubliczne
Przedszkole „Akademia Kubusia”

z Chyliczek przekazało nieodpłat-
nie Przedszkolu nr 1 przy ul.
Szkolnej w Piasecznie nowe te-
renowe zabawki, a także ele-
menty wyposażenia – szafy,

książki, pomoce dydaktyczne,
zabawki. – Serdecznie dziękuję
właścicielce przedszkola pani Be-
acie Bojanowskiej za ten wspa-
niały gest. Gminne przedszkole

zyskało sprzęty dobrej jakości,
które posłużą dzieciom i kadrze
jeszcze wiele lat – mówi wicebur-
mistrz Piaseczna Hanna Kuła-
kowska-Michalak.

Nowe zabawki na przedszkolnych placach
Trwa doposażenie
przedszkolnych
placów zabaw 
w urządzenia do
zabaw na świeżym
powietrzu.

Cztery gminne przedszkola wyposażone zostały w nowe urządzenia do zabaw 
Foto: Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Na jednym z „traktów” w kierunku Lasu Kabackiego po-
wstała jezdnia z nowatorskimi rozwiązaniami uspoko-
jenia ruchu               Foto: Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Fragment ul. Osiedlowej na odcinku od kanału Je-

ziorki do ul. Działkowej został wyremontowany według

koncepcji, która łączy w sobie poprawę jakości na-

wierzchni dla ruchu kołowego z równoczesnym zwięk-

szeniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Po-

wstał w tym miejscu ciąg pieszo-jezdny oraz została

wyznaczona „strefa zamieszkania”, co oznacza, że obo-

wiązuje tam ograniczenie prędkości do 20 km/h, a piesi

uprzywilejowani są względem ruchu kołowego.

W ramach remontu wprowadzono środki uspoko-

jenia ruchu wymuszające ograniczenie prędkości po-

jazdów silnikowych w postaci progów zwalniających,

szykan i załamania osi trasy, wraz z odpowiednim ozna-

kowaniem oraz elementami małej architektury. Kon-

strukcja nawierzchni jezdni została zaprojektowana

jako połączenie mieszanki mineralno-asfaltowej i kostki

betonowej. Jezdnię ograniczono opornikiem drogo-

wym. Charakterystyczna dla tego rozwiązania jest za-

sada, że zarówno piesi, jak i pojazdy poruszają się po

jezdni, której 3,5 metra szerokości wykonane jest z as-

faltu, a 1,5 metra z kostki betonowej. Choć piesi mogą

korzystać z całej szerokości jezdni, to sugeruje się, żeby

poruszali się pasem wyznaczonym przez kostkę, zaś ja-

dące tym pasem samochody muszą w wyznaczonych

miejscach omijać szykany i ustępować pierwszeństwa

pojazdom jadącym z naprzeciwka.

– Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, gdyż

gmina nie dysponuje prawem własności do działek po-

trzebnych, aby zrealizować drogę w pełnej szerokości,

jaką przewiduje plan zagospodarowania przestrzen-

nego – mówi burmistrz Zdzisław Lis. – Wywłaszczanie

mieszkańców z gruntów zawsze wiąże się z kontrower-

sjami, z pewnością wydłużyłoby też procedurę o kilka

lat i generowało kilkukrotnie wyższe koszty. Uspoko-

jenie ruchu ma sprawić, że ul. Osiedlowa będzie taką

nie tylko z nazwy – wyjaśnia burmistrz.

Wzdłuż drogi obowiązuje zakaz parkowania, za to

w miejscach, gdzie gmina posiadała wystarczającą po-

wierzchnię gruntów, powstały miejsca postojowe.

– Kierowcy muszą pamiętać, że oznaczenie „strefy

zamieszkania” wymusza odpowiednie zachowanie, to

pieszy jest najważniejszy na drodze, a samochód po-

winien toczyć się z minimalną prędkością – mówi Wło-

dzimierz Rasiński, naczelnik Wydziału Infrastruktury 

i Transportu Publicznego.

Bezpiecznie 
i nowocześnie

– Poprawa stanu i standardu dróg w Józefosławiu jest

naszym priorytetem, jesteśmy w trakcie realizacji

kilku inwestycji, opracowujemy też projekty i doku-

mentacje. Zarówno w budżecie, jak i w wieloletnim

planie inwestycyjnym mamy zagwarantowane środki

na budowę m.in. ulic Geodetów, Wilanowskiej, Wenus

czy Olchowej – mówi Daniel Putkiewicz, I zastępca

burmistrza.
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Miejsce dla dzieci 
i dorosłych

Odnowiony teren zielony przy al. Róż w Piasecznie to
kolejna, po Górkach Szymona i parku przy ul. Ogrodowej,
realizacja przestrzeni do wypoczynku dla mieszkańców
naszej gminy                 Foto: Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Obszar usytuowany pośród bloków podzielono na dwie czę-

ści. W zeszłym roku od strony szkoły gmina zrealizowała plac

zabaw dla dzieci. Teraz po drugiej stronie skweru zostały

wykonane nowe alejki z oświetleniem i małą architekturą.

Nowy układ komunikacji z kostki brukowej łączy się w jedną

całość z wcześniej zrealizowaną strefą. Odnowiona część

parku zyskała altanę i osiem stolików rekreacyjnych wraz 

z certyfikowanymi urządzeniami sprawnościowymi dla osób

dorosłych. Ta strefa przeznaczona jest do wypoczynku i in-

tegracji mieszkańców osiedla. Usadowiona pośrodku ażu-

rowa altana wkrótce zyska ławeczki, dzięki czemu seniorzy

będą mogli się w niej spotykać i rozmawiać. Cień i komfort

w altanie mają zapewnić pnące róże obsadzone dookoła

niej. Utworzone placyki wypoczynkowe dla seniorów są wy-

posażone m.in. w stoliki szachowe oraz urządzenia do re-

kreacji ruchowej, takie jak stepper, rowerek, prostownik

pleców czy sternik. Nowe nasadzenia krzewów ozdobnych 

róż cieszą oko spacerujących, a bezpieczeństwo ma podnieść

niskie oświetlenie wraz z planowanym monitoringiem. Koszt

wykonania drugiej części parku wyniósł ponad 350 tys. zł.

– Przejęcie przez gminę od Spółdzielni „Jedność” tego

zdegradowanego obszaru dało nam możliwość stworzenia

doskonałego miejsca do wypoczynku – mówi Daniel Putkie-

wicz, I zastępca burmistrza. – Obiekt jest otwarty dla wszyst-

kich, nie tylko dla mieszkańców osiedla, i stanowi jeden 

z elementów naszej koncepcji czterech parków.

Biuletyn Informacji Publicz-
nej (w skrócie BIP) to urzę-
dowy publikator teleinfor-
matyczny służący powszech-
nemu udostępnianiu infor-
macji publicznej, w posta-
ci ujednoliconego systemu
stron internetowych. Jego
prowadzenie narzuca gmi-
nom i innym jednostkom
publicznym  ustawa o dostę-
pie do informacji publicznej
zapewniająca każdemu oby-
watelowi równy dostęp do
publicznych dokumentów 
i informacji.

– W celu ułatwienia ko-
rzystania z naszego Biule-
tynu Informacji Publicznej
zdecydowaliśmy się na po-
prawę jego funkcjonalności.
Biorąc pod uwagę ilość co-
dziennie publikowanych in-
formacji, postanowiliśmy od
nowa podzielić strukturę
menu, dostosowując się tym
samym do ogólnopolskich
trendów w tym zakresie.
Nowa strona dostosowana
jest też do urządzeń mobil-
nych – tłumaczy Łukasz Wy-
leziński, redaktor naczelny
gminnego BIP.

Struktura naszego Biule-
tynu oparta jest na stronie
głównej (startowej) oraz zbio-
rze podstron BIP, na których
prezentowane są informacje
na dany temat. 

Na układ i wizualizację
Biuletynu składają się cztery
główne elementy.

Nagłówek BIP – górna, za-
wsze widoczna część Biule-
tynu. Jest identyczna za-
równo na stronie głównej, jak
i na każdej podstronie BIP.
Składa się z menu pomocni-
czego (wraz z oknem wyszu-
kiwarki), pola tytułu oraz 
paska menu z menu podmio-
towym.

Kolumna menu przed-

miotowego – widoczna z pra-
wej strony część biuletynu, 
w której wyświetlają się prze-
de wszystkim elementy menu
tematycznego (działy, katalogi)
oraz graficzne przyciski uła-
twiające przejście do konkret-
nych zasobów informacyj-
nych opublikowanych w BIP
lub w innych serwisach inter-
netowych.

Pole prezentacji infor-

macji – największa, central-
nie położona część BIP, słu-
żąca przede wszystkim do
prezentacji (wyświetlania)

opublikowanych informacji
publicznych, ale także komu-
nikatów technicznych lub
elementów funkcjonalnych
BIP, np. modułów wyszuki-
wania zaawansowanego.

Stopka BIP – dolna, za-
wsze widoczna część Biule-
tynu. Jest identyczna za-
równo na stronie głównej, jak
też na każdej podstronie BIP.
Jej zawartość związana jest
przede wszystkim z redakcją
BIP, funkcjonowaniem BIP
(statystyki oglądalności, czas
ostatniej aktualizacji) oraz in-
formacjami o zasadach udo-
stępniania informacji publicz-
nej. Dzięki stosownym lin-
kom mogą Państwo również
przejść do podstron z for-
mularzami interaktywnymi 
pozwalającymi na wysłanie
elektronicznej koresponden-
cji do wybranego redaktora
lub wniosku o udostępnienie
informacji publicznej.

Nowoczesny wygląd stron,
wyspecjalizowane moduły za-
pewniające przejrzysty wy-
gląd publikowanych treści
oraz ich łatwe przeszukiwa-
nie, intuicyjny układ treści, 
a przede wszystkim zaawan-
sowana wyszukiwarka uła-
twiająca bezpośrednie dotar-
cie do poszukiwanych treści –
to cechy charakterystyczne
nowego systemu stron BIP. Ta-
kie same rozwiązania tech-
niczne i podobny układ treści
wybrało już ponad czterysta
samorządów w całym kraju,
w tym duże miasta jak Wro-
cław czy Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowiec-
kiego.

Zapraszamy do przetesto-
wania nowego BIP dostępne-
go z głównej strony gminy
www.piaseczno.eu po klik-
nięciu w znaczek BIP oraz
pod bezpośrednim adresem
www.bip.piaseczno.eu.     *

Z początkiem paź-
dziernika została
uruchomiona
nowa strona Biule-
tynu Informacji Pu-
blicznej gminy
Piaseczno.

Nowy BIP

Podobny układ treści znajdziemy w ponad 400 BIP-ach w całym kraju 

Miasto przyszłości – miasto
szybkiego Internetu
Internet stał się częścią naszego co-
dziennego życia. Korzystamy z niego
praktycznie wszyscy i coraz częściej. A
to powoduje, że potrzebujemy coraz
szybszego Internetu. 

Właśnie dlatego Orange już na

przyszły rok planuje w Piasecz-

nie budowę sieci światłowodo-

wej i przeprowadzenie szkoleń

dla tych mieszkańców, którym

jeszcze obce są możliwości, jakie

daje Internet.

Firma Orange od pewnego

czasu prowadzi ogromne inwe-

stycje w całym kraju, oddając do

dyspozycji Polaków szybki In-

ternet. Teraz taka inwestycja,

przy wsparciu gminy, plano-

wana jest również w Piasecznie.

Orange Światłowód zapewni

mieszkańcom naszego miasta

Internet o imponującej prędko-

ści 300 Mb/s, bogatą ofertę tele-

wizji i telefonie ̨ najwyższej ja-

kości. Jednak o tym, czy te plany

dojdą do skutku, zdecydują

sami mieszkańcy.

Zdecyduj o przyszłości 

Piaseczna

Realizacja planów bu-

dowy nowoczesnej, światło-

wodowej sieci Orange zależy

od liczby wypełnionych de-

klaracji, które trafią do skrzy-

nek pocztowych mieszkań-

ców. Można je będzie pobrać

także w punkcie informacyj-

nym Urzędu Miasta. 

Aby wpłynąć na losy szyb-

kiego Internetu w Piasecznie,

wypełnioną deklarację wystar-

czy przekazać na jeden z po-

niższych sposobów:

• przesyłając skan lub zdjęcie

wypełnionej deklaracji na adres:

cyfrowepiaseczno@orange.co;

• wrzucając deklaracje ̨ do

urny stojącej w punkcie in-

formacyjnym Urzędu Miasta

i w salonach sprzedaży przy:

ul. Kościuszki 33 i ul. Młynar-

skiej 1a;

• dzwoniąc na dedykowana ̨

infolinie ̨ 800 606 606 lub

przekazując deklarację pod-

czas wizyty przedstawiciela 

Orange.

*

Ogłoszenie

Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie zaprasza do skła-
dania ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego w roku
szkolnym 2016/2017.

Pomieszczenie o powierzchni 4,30 mkw. przeznaczone

na sklepik znajduje się na II piętrze.

Zaopatrzenie sklepiku szkolnego powinno zawierać pro-

dukty zgodne z normami, preferując te, które są w przy-

stępnych dla uczniów cenach.

Wysokość opłat najmu pomieszczeń reguluje zarządzenie

nr OŚ.0050.39.2016 z dnia 1 września 2016 r. Najemca ponosić

będzie opłaty z tytułu podatku od nieruchomości (4,30 mkw.)

według obowiązujących stawek podatku na terenie miasta 

i gminy Piaseczno. Okres najmu: 1 stycznia – 30 czerwca 2017 r.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie szkoły 

w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Oferta na wynajem

sklepiku” – w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada

2016 r. do godz. 11.00. Komisyjne rozpatrzenie ofert nastąpi

w siedzibie szkoły w dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 12.00.

Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana oferta z naj-

wyższą ceną. Lokal można oglądać w dni robocze w godz. od

8.00 do 16.00. Osobą upoważnioną do kontaktów jest pani Albina

Jakubowska – kierownik gospodarczy, nr tel. 22 756 72 51.

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna na stronie

www.oswiata.piaseczno.eu.

Jazgarzew



W związku z planowaną in-

westycją wykonania zadasze-

nia skate parku gmina zleciła

wykonanie dwóch koncep-

cji architektonicznych. Przed

ostatecznym wyborem Urząd

Miasta zwraca się z prośbą 

o opinię do użytkowników,

którzy na co dzień korzystają

z tego obiektu.

Oceniając poniższe propo-

zycje, trzeba uwzględnić, że

projektowane lekkie zadaszenie

ma za zadanie umożliwić korzy-

stanie z części powierzchni

skate parku w trakcie opadów

atmosferycznych. Ponieważ nie

przewiduje się zasłonięcia po-

wierzchni bocznych ani wyko-

nania instalacji ogrzewania, za-

daszenie nie będzie ochronić

przed niską temperaturą ani po-

wiewami wiatru.

Opis koncepcji 1 – „PARASOL”

Przekrycie dachowe wspie-

ra się na kratownicowej kon-

strukcji żelbetowej opartej na

żelbetowych podporach, kra-

wędzie membrany są napinane

za pomocą lin, słupami stalo-

wymi z odciągami. Zadasze-

nie zaprojektowano jako cało-

roczne, rozciągające się nad pla-

cem, zakrywając zachodnią

część skate parku. Zadaszenie o

powierzchni około 1250 mkw.,

wysokość zadaszenia nie prze-

kracza 13 m.

Forma architektoniczna

Głównym założeniem pro-

jektowym było stworzenie za-

daszenia skate parku inspirowa-

nego konstrukcją parasolki.

Jeden słup nośny z lekkim prze-

sunięciem symetrii będzie pełnił

główny ustrój nośny, od którego

w kierunku południowym po-

prowadzona zostanie belka żel-

betowa (lub stalowa), która bę-

dzie miała za zadanie przełamać

symetrię zadaszenia. Główny

słup nośny będzie stanowił rów-

nież element kompozycyjny,

który może być wykorzystany

przez młodzież do akrobacji.

Cała konstrukcja została zapro-

jektowana w taki sposób, żeby

uniemożliwić wspinanie się na

poszycie membrany. Uzupełnie-

niem elementów nośnych bę-

dą słupy stalowe zlokalizowa-

ne po obwodzie zadaszenia. Ca-

łe pokrycie to klasyczna for-

ma ze spadkiem od centralne-

go punktu konstrukcji po ze-

wnętrzne krawędzie mem-

brany, w których zlokalizowa-

no rękawy – rynny, które będą

odprowadzały wodę w kierun-

ku stalowych słupów zewnętrz-

nych.

Przewiduje się umieszcze-

nie pod konstrukcją zadasze-

nia dodatkowego oświetlenia,

przez co obiekt będzie mógł 

być funkcjonalny również po

zmroku.

Materiał poszycia – tkanina

Poszycie zostanie wykonane

z wysokiej jakości materiału PVC

o wysokiej wytrzymałości. Dzięki

odpowiedniemu ukształtowaniu

dachu zadaszenie będzie zdolne

przenosić obciążenia atmosfe-

ryczne, takie jak wiatr i śnieg. Ma-

teriał jest odporny na działanie

promieni UV oraz grzybów, do-

datkowo zabezpieczony jest po-

włoką samomyjącą, co ułatwia

utrzymanie obiektu w czystości.

Membrana PVC – materiał

w klasie reakcji na ogień B-s2, d0

wg. Normy PN-EN 13501-1, tj. nie-

zapalne, niekapiące – pokryta

powłoką PVDF, kolor biały.

Opis koncepcji 2 – „DWA ŁUKI”

W drugim wariancie prze-

krycie skate parku zaprojekto-

wano jako całoroczne zadasze-

nie membranowe rozciągające

się nad zachodnią częścią placu.

Konstrukcja nośna zadaszenia

(poza fundamentami) składa się

z elementów stalowych – łuku

głównego dzielącego zadaszenie

na dwie części, łuku bocznego

oraz słupów znajdujących się w

narożach membrany. Zadasze-

nie o powierzchni około 1180

mkw. o wysokości nieprzekra-

czającej 13 m.

Forma architektoniczna

Projektowana konstrukcja to

zadaszenie skate parku wsparte

na łuku stalowym otwierającym

się w kierunku skrzyżowania.

Przez oś zadaszenia poprowa-

dzona została łukowa konstrukcja

nośna, która umożliwi wywinię-

cie membrany w kierunkach za-

chodnim i wschodnim. Zabieg ten

zapewni łatwiejszy dostęp światła

dziennego. Uzupełnieniem głów-

nych elementów nośnych są

słupy stalowe zlokalizowane po

obwodzie zadaszenia. Od strony

południowej zadaszenie opada

równomiernie i spotyka się z łu-

kiem prostopadłym, tworząc coś

w rodzaju tunelu.

Przewiduje się umieszcze-

nie pod konstrukcją zadaszenia

dodatkowego oświetlenia, przez

co obiekt będzie mógł być funk-

cjonalny również po zmroku.

Materiał poszycia – tkanina

Poszycie zostanie wyko-

nane z wysokiej jakości mate-

riału PVC o wysokiej wytrzyma-

łości. Dzięki odpowiedniemu

ukształtowaniu dachu zadasze-

nie będzie zdolne przenosić ob-

ciążenia atmosferyczne, takie

jak wiatr i śnieg. Materiał jest od-

porny na działanie promieni UV

oraz grzybów, dodatkowo zabez-

pieczony jest powłoką samomy-

jącą, co ułatwia utrzymanie

obiektu w czystości.

Membrana PVC – materiał

w klasie reakcji na ogień B-s2, d0

wg. Normy PN-EN 13501-1, tj. nie-

zapalne, niekapiące – pokryta

powłoką PVDF, kolor biały.

Szczegóły i wizualizacje pro-

ponowanych wariantów umie-

ściliśmy w formularzu ankie-

towym. Zachęcamy do udziału

w ankiecie dostępnej pod adre-

sem www.piaseczno.eu/ankiety.
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Przetarg na realizację zadań zwią-

zanych z modernizacją parku zo-

stał ogłoszony już w połowie wa-

kacji. Jednak ze względu na pyta-

nia potencjalnych wykonawców

rozstrzygnięto go dopiero w poło-

wie września. Zamówienie zostało

podzielone na trzy niezależne czę-

ści. W wyniku procedur przetargo-

wych zawarto umowy z wyko-

nawcami jedynie w części pierw-

szej związanej z budową alejek par-

kowych oraz w części trzeciej za-

wierającej wykonanie oświetlenia

i monitoringu parkowego. W części

drugiej zawierającej elementy ma-

łej architektury przetarg unieważ-

niono, gdyż złożone oferty znacz-

nie przewyższały kwotę, przez-

naczną na to zadanie.

– Obecnie w parku trwają

prace budowlane przy rozbiórce

istniejących elementów małej ar-

chitektury, demontażu istnieją-

cych alejek i budowie nowych.

Równolegle wykonywane są pra-

ce przygotowawcze do budowy li-

nii elektrycznych zasilających ele-

menty oświetleniowe parku –

tłumaczy Patrycja Zych z Wy-

działu Utrzymania Terenów Pu-

blicznych nadzorująca przebieg

prac ze strony gminy. – Niezależnie

od tego gmina niebawem ogłosi

kolejny przetarg na pozostałe za-

dania rewaloryzacyjne – dodaje.

Jeśli procedura przetargowa

się nie wydłuży, z końcem roku

poznamy kolejnych wykonaw-

ców, którzy zrealizują zadania na:

– adaptację trybun,

– małą architekturę,

– dostawę i montaż urządzeń

zabawowych na projektowany

w parku plac zabaw.

– gospodarkę drzewostanem  i no-

we nasadzenia wraz z pielęgnacją,

Prace przy wykonywaniu

tych zadań ruszą wiosną.

– Chcemy przywrócić funkcjo-

nalność parku, tak aby stał się miej-

scem chętnie odwiedzanym przez

mieszkańców. Podzielimy go na

strefę sportową, rekreacyjną, część

dla najmłodszych z drewnianym

placem zabaw oraz strefę relaksu i

spokoju – wyjaśnia wiceburmistrz

Daniel Putkiewicz. – Chcielibyśmy

też stworzyć markę tego miejsca.

Mógłby to być np. bajkowy park 

z plenerowymi rzeźbami znanych

artystów oraz galerią zewnętrzną.

Prowadzimy wstępne rozmowy na

ten temat z Józefem Wilkoniem,

który jest honorowym obywate-

lem naszego miasta – dodaje wice-

burmistrz.

Rozbudowa sieci cieplnej

Równolegle do prac związa-

nych ściśle z rewaloryzacją parku

piaseczyńskie Przedsiębiorstwo

Ciepłowniczo-Usługowe wyko-

nuje przyłącza cieplne do trzech

budynków Starostwa Powiato-

wego oraz do budynku dawnej

szkoły Cecylii Plater-Zyberkówny

i do tzw. dworku Poniatówka.

Prace ziemne zostały już wyko-

nane i jak zapewnia PCU, wszyst-

kie roboty budowlane zakończą

się do końca listopada. Koszty

związane z rozbudową sieci w ca-

łości zostaną pokryte z budżetu

spółki i wyniosą blisko 300 tys. zł.

Budowa alejek 

parkowych

Rewaloryzację parku rozpo-

częto od demontażu istnieją-

cych elementów wyposażenia

parkowego. Usunięto betonowe

i asfaltowe alejki, wykoryto-

wano nawierzchnie żwirowe

oraz usunięto stare płyty ażu-

rowe. Zdemontowane zostały

również istniejące schody od

strony ul. Zgody oraz te usytu-

owane przy stawie. Usunięto

blisko 500 m.b. krawężnika oraz

zdemontowano elementy sta-

rego ogrodzenia.

Obecnie trwa ponowne wy-

tyczanie alejek parkowych oraz

wykonywanie ich podbudowy.

Nowy przebieg alejek w dużej

części będzie pokrywał się z do-

tychczasowym, ale niektóre alej-

ki zostaną poddane korektom.

Z uwagi na równolegle pro-

wadzone prace przy rozbudo-

wie miejskiej sieci cieplnej oraz

niesprzyjające warunki atmos-

feryczne prace ziemne przy

wykonywaniu alejek idą wolno

– grunt stał się grząski i dodat-

kowo został rozjeżdżony przez

ciężki sprzęt. Technologia wy-

konywania dalszych prac w du-

żym stopniu zależy od tempe-

ratury powietrza i wiąże się 

z brakiem opadów atmosfe-

rycznych. W związku z tym

pierwotny termin wykonania

alejek z połowy grudnia praw-

dopodobnie zostanie prze-

sunięty.

Oświetlenie i iluminacje

Wzdłuż alejek parkowych

zostaną ustawione nowe słupy

oświetleniowe, a na nich za-

montowane będą stylowe op-

rawy oświetlenia ulicznego 

z LED-owym źródłem światła.

Nowoczesne energooszczędne

oprawy zawisną również przy

boisku sportowym, którego bu-

dowę realizuje Starostwo Powia-

towe. Pobliskie trybuny również

będą podświetlone przez usta-

wione wokół jednometrowe

słupki wyposażone w nowocze-

sne oprawy świetlne. W samym

parku przewidziano też kilka

obiektów, na których zostaną

zamontowane iluminacje pod-

kreślające ich piękno również po

zmroku. Będą to przede wszyst-

kim nowe obiekty, które staną

w zrewitalizowanym parku, ta-

kie jak przestronna pergola, ale

iluminacja obejmie także nie-

które alejki parkowe, a nawet

niektóre drzewa.

Projekt parkowych instalacji

elektrycznych przewiduje także

dostosowanie parku do przy-

szłych imprez, które się tu tra-

dycyjnie odbywają. W związku

z tym przewidziano montaż

specjalnego przyłącza przysto-

sowanego do poboru dużych

mocy elektrycznych.

Monitoring

Obok skrzynek sterują-

cych oświetleniem pojawi się

również szafa, w której znajdą

się urządzenia obsługujące 

monitoring zamontowany

w parku. Na słupach oświetle-

niowych zostanie zamontowa-

nych łącznie 47 kamer, które

zapewnią dozór przestrzeni

parkowych zarówno w dzień,

jak i w nocy. Monitoring będzie

wykonany w technologii świa-

tłowodowej i docelowo ma być

włączony do sieci miejskiego

monitoringu, którego siedziba

mieści się bezpośrednio w Ko-

mendzie Powiatowej Policji.

Takie usytuowanie stanowiska

dozoru zapewnia szybką reak-

cję służb na zaobserwowane

przez kamery zdarzenia.

Koniec prac związanych 

z realizacją pierwszego eta-

pu rewaloryzacji Parku Miej-

skiego w Piasecznie prze-

widziany jest wiosną 2017 r.

Łączny koszt realizacji alejek

parkowych, instalacji elek-

trycznych i monitoringu to

kwota blisko 1,4 mln zł.

*

Jesienią ruszyły
pierwsze prace
związane z odno-
wieniem oblicza
piaseczyńskiego
Parku Miejskiego.

Alejki, iluminacje i monitoring w Parku Miejskim

Trwają prace przy budowie nowych alejek w Parku Miejskim
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Koncepcja 1
Autorzy: mgr inż. Łukasz Dłucik, mgr inż. arch. Marek Koczy

Zachęcamy do udziału w ankiecie internetowej na stronie www.piaseczno.eu/ankiety,
gdzie można się wypowiedzieć w sprawie wyboru koncepcji zadaszenia skate parku.

Wybieramy zadaszenie skate parku

Koncepcja 2
Autorzy: mgr inż. Łukasz Dłucik, mgr inż. arch. Marek Koczy



Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pia-
secznie zaprasza na bez-
płatne warsztaty umiejęt-
ności wychowawczych.  Warsztaty skierowane są do
rodziców mających dzieci w wieku 0–12 lat.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ewą

Misztal – specjalistą pracy z rodziną.

Tel. 22 756 72  63, wew. 110. Ilość miejsc ograniczona.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć  24.11.2016 r.
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Bezpłatny e-book z przepisami

Nowe placówki kulturalno-edukacyjne

Mieszkańcy muszą się jeszcze
uzbroić w cierpliwość, wciąż
bowiem trwa przebudowa sa-
mej trakcji jak i peronów i prze-
jazdów kolejowych. Wiąże się
to z licznymi utrudnieniami,
zwłaszcza w listopadzie zamy-
kanie przejazdów w Piasecz-
nie, Zalesiu Górnym i  Żabieńcu
oraz wprowadzanie ograniczeń
na przejeździe w Starej Iwicz-
nej powodowało gigantyczne
korki w mieście. O wyjaśnienia,
czego możemy spodziewać się
w najbliższych tygodniach, jaki
jest obecny harmonogram prac
i kiedy zakończy się inwestycja,
zwróciliśmy się do biura praso-
wego PKP PLK.

Stacja PKP Piaseczno

Do końca bieżącego roku za-
planowane jest oddanie do eks-
ploatacji toru nr 2 oraz peronu na
stacji Piaseczno od strony bu-
dynku dworca. Następnie Wyko-
nawca przystąpi do robót w torze
nr 1. W docelowym układzie pe-
ron wyspowy na międzytorzu
torów nr 1 i 2 zastąpią dwa perony
jednokrawędziowe zewnętrzne.
Dojście do peronów będą zapew-
niały pochylnie od strony ul. Sien-
kiewicza oraz kładka. Obecnie
trwają prace związane z betono-
waniem schodów przy kładce
oraz układanie płyt perono-
wych. Zakończenie robót na
całości stacji Piaseczno plano-
wane jest w III kwartale 2017 r.  

Wiadukt drogowy 

przy al. Kalin 

Zasadnicza część robót, zwią-
zana z konstrukcją wiaduktu,

została wykonana. Obecnie
trwają roboty drogowe, zwią-
zane z wykonaniem warstw na-
wierzchni. Panujące w ostat-
nim okresie trudne warunki 
atmosferyczne oraz wykryta 
w trakcie realizacji prac kolizja 
z kablem energetycznym powo-
dują opóźnienia w realizacji prac.
Planowany termin zakończenia
prac na wiadukcie to 15-20 grud-
nia 2016 r. Po ich zakończeniu na-
stąpi zgłoszenie zakończenia 
robót do Wojewódzkiego Ins-
pektoratu Nadzoru Budowla-
nego, w celu rozpoczęcia proce-
dury uzyskania pozwolenia na
użytkowanie.

Przejazdy kolejowe

Obecnie zakończyły się
prace związane z wymianą
toru nr 2 na przejazdach kole-
jowych  Drogi Powiatowej Oręż-
na-Jana Pawła II, Drogi Powia-
towej Żabieniec-Jesówka, Dro-
gi Wojewódzkiej 873 Zalesie
Górne-Chojnów. Wiązały się
one z czasowym zamykaniem
przejazdów kolejowych dla ru-
chu kołowego. Przejazdy w tym
roku nie będą już zamykane,
jednak planowane jest ich za-
mkniecie w 2017 r., kiedy wy-
mieniany będzie tor nr 1.

Od Warszawy do 

Czachówka

Roboty budowlane prowa-
dzone są na całości odcinka od
Warszawy Okęcie do Czachówka
Płd., a skupiają się w szczególno-
ści na torze nr 2. Budowane są
nowe perony na wszystkich
przystankach osobowych i sta-

cjach, z odpowiednimi dojściami
uwzględniającymi również po-
trzeby osób nipełnosprawnych. 

Warto podkreślić, że na stacji
Piaseczno na południe od wia-
duktu drogowego w ciągu ul.

Sienkiewicza budowany jest
nowy tor, który będzie umożli-
wiał zmianę kierunku jazdy po-
ciągów osobowych przyjeżdża-
jących od strony Warszawy.

*

Przedłuża się termin zakończenia realizacji przebudowy linii kolejowej Warszawa-
Radom. Jak informuje PKP PLK, inwestycja w Piasecznie gotowa będzie dopiero 
w III kwartale 2017 roku.

Przebudowa linii kolejowej

Prace przy budowie torowiska - widok z wiaduktu przy ul. Sien-
kiewicza Foto: Tomasz PawlakURZĄD MIASTA

Strefa Kultury 

W sobotę 19 listopada od-
było się otwarcie nowego od-
działu Centrum Kultury przy
ul. Jarząbka 20/85 w Piasecznie.
Strefa Kultury stworzona zo-
stała z myślą o mieszkańcach
okolicznych osiedli, oferuje za-
jęcia w kameralnej atmosferze,
zarówno dla dzieci i młodzieży,
jak i dla dorosłych.

W nowym oddziale CK
można zapisać się między in-
nymi na: ćwiczenia Aktywni
50+, dobrane do wieku i możli-
wości uczestników, zajęcia z ce-
ramiki, Strefę Malucha (muzykę,
plastykę i integrację senso-

ryczną dla maluchów), Strefę
Rozwoju (warsztaty dla kobiet),
zajęcia taneczne dla dzieci,
warsztaty z podstaw szycia i pro-
jektowania, zajęcia cyrkowe,
emisję głosu, zajęcia teatralne
czy naukę gry na pianinie.

Zapisu na zajęcia można
dokonać on-line za pomocą
strony www.kulturalni.pl/zaje-
cia-zapisy.

Świetlica „Żabka”

Nowo otwarty Klub Profi-
laktyki w Żabieńcu to placówka
dla dzieci i młodzieży w wieku
od 5 do 15 lat zamieszkujących
gminę Piaseczno.

W szerokiej ofercie zajęć
uwzględnione są zainteresowa-
nia, umiejętności i możliwości
podopiecznych. W Klubie reali-
zowane są takie zadania, jak: re-
alizacja obowiązku szkolnego
(pomoc w nauce, odrabianie lek-
cji), zajęcia rekreacyjne, tema-
tyczne, filmowe, artystyczne,
sportowo–ruchowe, kulturalno-
rozrywkowe, organizacja wypo-
czynku w czasie wakacji i ferii,
zajęcia profilaktyczne – profilak-
tyka uzależnień i agresji.

Świetlica pracuje w tygodniu
w godz. 15.00–19.00. W jedną so-
botę w miesiącu organizowane
są wycieczki.

Otwarcie świetlicy miało
miejsce 11 listopada 2016 r.

Filia biblioteki 

w Zalesiu Górnym

18 listopada otwarta została
nowa filia biblioteki w Zalesiu
Górnym przy ul. Białej Brzozy 3.

Biblioteka oferuje nie tylko
wypożyczanie książek i czaso-
pism, ale także pomoc przy wy-
borze książek, czytelnię czaso-
pism, czytelnię internetową,
pogadanki i lekcje biblioteczne,
spotkania z autorami z Zalesia
Górnego i okolic. Filia otwarta
jest od poniedziałku do piątku.

*

W listopadzie odbyły się aż trzy uroczyste otwarcia nowych gminny placówek kie-
rujących ofertę kulturalną do mieszkańców.

Zebrano w nim przepisy na
zdrowe posiłki przygotowy-
wane w czasie warsztatów 
i pokazów kulinarnych. Pro-

jekt był realizowany w ra-
mach konkursu grantowego,
edukacyjnego programu „1000
pierwszych dni dla zdrowia”.

E-book z przepisami na
zdrowe i smaczne sałatki,
koktajle i słodkości można
pobrać bzpłatnie ze strony

Biblioteki Publicznej w Pia-
secznie www.biblioteka-

piaseczno.pl.

*

W ramach projektu „Zdrowa mama, zdrowe dziecko” powstał e-book „Apetycznie 
w Bibliotece w Józefosławiu”.

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II przy Al. Kalin w Piasecznie
otrzymało zestaw do badania jakości wody w rzece Je-
ziorce przekazany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Zlewni Rzeki Jeziorki. Foto Krzysztof Kasprzycki

Zestaw do badania jakości wody umożliwia wykonanie ok.

100 prób. Badania będą wykonywane raz w miesiącu i rapor-

towane na koniec semestru. Najlepsze opracowanie wyników 

i analiz obejmujące cały rok szkolny zostanie w czerwcu na-

grodzone przez Stowarzyszenie.

Uczniowie 
zbadają wodę

Szkoła dla rodziców

Ogłoszenie

Stosownie do art. 17  pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(tj.  Dz. U. z 2016 r.  poz.778 ze zm.),  art. 39 ust. 1 w związku

z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-

stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-

działywania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.)

oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 127/VII/2015  r.

z dnia 15.04.2015 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części wsi Bobrowiec zawiadamiam o wyłożeniu do pu-

blicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddzia-

ływania na środowisko:

• dla terenu zlokalizowanego w płd-wsch. narożniku ulic:

Głównej i Skrajnej i oznaczonego  symbolem ZL w obowią-

zującym planie zatwierdzonym uchwałą Nr 1123/XLVI/2006

Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 stycznia 2006 r. (Dz.

Urz. Woj. Maz z 2006 r. poz. 1780)  

w dniach od 5 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r., 

w pokoju Nr 31  Wydziału Urbanistyki i Architektury na  

I piętrze, 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 roz-

wiązaniami odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

w dniu 15 grudnia 2016r. w godzinach: od 10.00 do  11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia

przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać  uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy 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 – maill: urzad@piaseczno.eu 

Uwagi   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta i Gminy Pia-

seczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,

z podaniem  imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-

cyjnej  i adresu,  oznaczenia  nieruchomości,  której  dotyczy,

w   nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia 27 stycznia 2017 r. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Urbanistyki i Architektury

UiA.ZP.6721.41.2016.WR Bobrowiec
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„Sen Nocy Letniej”

Otwarcie sezonu łyżwiarskiego
2016/2017 nastąpiło 12 listopada
2016 r. Na przybyłych łyżwiarzy
czekały ciekawe atrakcje, m.in.
pokazy hokejowe oraz łyżwiar-
skie zaprzyjaźnionych klubów
warszawskich. Piaseczyńskie
lodowisko, tak jak w poprzed-
nim sezonie, ruszyło jako jedno
z pierwszych na Mazowszu.

Kiedy można jeździć?

Lodowisko czynne jest co-
dziennie w godz. 9.00 – 21.00 
w systemie półtoragodzinnych
ślizgawek rozdzielonych pół-
godzinną przerwą techniczną
przeznaczoną na czyszczenie
lodu. W dni powszednie w godz.

9.00 – 14.30  na lodowisku od-
bywają się zajęcia szkolne. Po ich
zakończeniu, od godz. 15.30
mogą z tafli korzystać wszyscy
chętni. Obok lodowiska działa
wypożyczalnia łyżew z pełną
gamą rozmiarów. Wypożycze-
nie jednej pary na 1,5 godziny -
– kosztuje 6 zł.

Ile kosztuje wstęp?

Cena biletu za korzystanie
z samego lodowiska to: bilet
normalny 6 zł /1,5 godz., bilet
ulgowy 3 zł/ 1,5 godz., zorgani-
zowane grupy szkolne z terenu
gminy Piaseczno w godz. 8.30.
– 14.30 mają zapewniony
wstęp wolny. 

Zadaszenie lodowiska po-
zwala na funkcjonowanie obiek-
tu niezależnie od warunków
pogodowych i zapewnia dłuż-
szą eksploatację obiektu. Kry-
te lodowisko to owoc dobrej
współpracy Starostwa Powiato-
wego z Gminą Piaseczno. 

Serdecznie zapraszamy.

Na stadionie miej-
skim korzystać już
można z krytego
lodowiska.

Lodowisko w Piasecznie

Piaseczyński teatr Łups! wystawi sztukę Szekspirow-
ską 24 listopada w sali piaseczyńskiego Domu Kultury.
Będzie to już kolejny etap przygód ŁUPS-a z Szekspi-

rem. Po „Poskromieniu Złośnicy” i „Najżałośliwszej Ko-

medii o Wielce Okrutnej Śmierci Pirama i Tyzbe”, teatr,

zachęcony licznymi nagrodami na ogólnopolskich fe-

stiwalach teatralnych, postanowił wystawić resztę „Snu

Nocy Letniej”. Świetny przekład zawdzięczamy nieod-

żałowanemu Stanisławowi Barańczakowi, a spektakl

wyreżyserowała Ewa Kłujszo. Na premierowy występ

zapraszamy 24 listopada o godz. 19.30 do sali Domu Kul-

tury przy ul. Kościuszki 49. Wstęp wolny.

Wiceburmistrz
czyta dzieciom
W ramach akcji „Za-
czytaj się w Piasecz-
nie” gościem spe-
cjalnym w bibliotece
będzie I Zastępca Bur-
mistrza Daniel Put-
kiewicz. 

Piaseczyńska akcja

czytania dzieciom zo-

stała zainaugurowana

przez Bibliotekę Pu-

bliczną rok temu. Ma

ona na celu upowszech-

nianie czytelnictwa wśród

najmłodszych, a także

krzewienie wiedzy o Pia-

secznie i kształtowa-

nie lokalnego patrioty-

zmu. Gośćmi biblioteki są ludzie różnych zawodów, artyści,

społecznicy, politycy, którzy czytają bajki dzieciom.

- Staram się czytać jak najczęściej bajki do snów

swoim synom, jednak przed takim audytorium będzie

to mój debiut – mówi Daniel Putkiewicz. – Dzieci to nie-

zwykle wymagający odbiorcy, wychwytują szybko

wszystkie pomyłki i lapsusy, dlatego mam przed tym

spotkaniem sporą tremę – wyznaje wiceburmistrz.

Spotkanie odbędzie się w środę 30 listopada 2016 

o godzinie 10.00 w oddziale dla dzieci i młodzieży Biblio-

teki Głównej przy ulicy Kościuszki 49 w Piasecznie. Ser-

decznie zapraszamy!

Świąteczne Re:kreacje

Ze śmieci można zrobić m.in. łań-

cuchy, bombki, lampiony, wi-

traże, wieńce czy też szopkę no-

woroczną, co potwierdziło się

podczas konkursu pt. „RE:KRE-

ACJE, czyli recyklingowe świą-

teczne dekoracje”, zrealizowa-

nego przez Wydział Gospodarki

Odpadami gminy Piaseczno 

w ramach kampanii edukacyjnej

pn. „Segregujesz i zyskujesz”. 

–  Już od kilku miesięcy reali-

zujemy działania edukacyjne 

w ramach kampanii „Segregujesz

i zyskujesz”, podczas której

chcemy przekonywać mieszkań-

ców do tego, że segregacja odpa-

dów przynosi wiele korzyści.

Konkurs, który był jej elemen-

tem, miał dodatkowo udowodnić,

że ze śmieci można naprawdę

zrobić piękne i użyteczne rzeczy

– mówi Barbara Wysocka, Naczel-

nik Wydziału Gospodarki Odpa-

dami. 

Zadaniem uczniów było

wykonanie dekoracji świątecz-

nych z odpadów. Organizatorem

i koordynatorem I etapu kon-

kursu – szkolnego byli nauczy-

ciele szkół, którzy dokonywali

przeglądu złożonych prac i wy-

bierali ich zdaniem najlepsze

prace. Osobno oceniano ucz-

niów klas I-III, a osobno IV-VI.

Oceny konkursowych prac 

i rozdziału nagród w drugim eta-

pie dokonało jury, składające się

z pracowników Wydziału Gospo-

darki Odpadami. 

W kategorii klas I-III zwycię-

żył Sebastian Seroczyński z Ze-

społu Szkół Publicznych w Jazga-

rzewie, a drugie miejsce zajęła

uczęszczająca do tej samej szkoły

Anna Gorbaszewicz vel Gabryle-

wicz. Trzecie miejsce ex aequo

zajęli Miłosz Zaręba oraz Kuba

Szymczak z Zespołu Szkół Pu-

blicznych im. T. Zawadzkiego

„Zośki”. 

W drugiej kategorii wiekowej

(klasy IV-VI) laureatem został Da-

wid Wasiak z Zespołu Szkół Pu-

blicznych w Józefosławiu, drugie

miejsce zajęli ex aequo Igor Wiosna

oraz Oliwia Piwowarczyk również

z ZSP w Józefosławiu, trzecie miej-

sce przypadło ex aequo dla Oliwii

Dytmar oraz Justynie Seroczyń-

skiej z Zespołu Szkół Publicznych

w Jazgarzewie. 

Wyróżnienia w konkursie

otrzymali: Helena Machul, Na-

talia, Agata Weżgowiec, Dorota

Połeć, Gabriela Zaron, Wiktoria

Kaszubowska, Igor Siejka, Lidia

Frankowska, Hanna Śladowska,

Zuzanna Grzywacz, Marta Du-

val Rasmussen, Wiktoria Lubik,

Julia Wolska. 

Patronatem honorowym

kampanię „Segregujesz i zysku-

jesz” objęli Burmistrz Miasta 

i Gminy Piaseczno, Starosta Pia-

seczyński oraz Marszałek Woje-

wództwa Mazowieckiego. 

Więcej informacji uzyskać

można u naczelnika Wydziału

Gospodarki Odpadami pod nr

tel. 22 736 29 85, e-mail: wy-

socka@piaseczno.eu

Odpady wcale nie muszą trafiać na składo-
wiska, czy też do firm recyklingowych.
Można im dać „drugie życie”, wykorzystu-
jąc do tworzenia ozdób świątecznych.

Cross Mikołajkowy
Trwają zapisy na zawody biegowe organi-
zowane z okazji Mikołajek w niedzielę 
4 grudnia.

W Crossie Mikołajkowym wziąć

udział może każdy chętny.  Za-

pisy odbywają się poprzez

stronę www.kondycja.com.pl

/startmeta/. Organizatorem wy-

darzenia jest Stowarzyszenie

Rekreacyjno - Sportowe Kondy-

cja, a partnerami gmina Pia-

seczno oraz Powiat Piaseczyń-

ski. Biegacze spotkają się na

Górkach Szymona, gdzie o godz.

11.00 wystartują zawody dla

najmłodszych (rocznik 2008 

i młodsi) na dystansie 500 me-

trów. Start Crossu Rodzinnego

na 1 km przewidziano o godz.

11.20 a Crossu Mikołajkowego

na 5 km (12 lat i starsi) o godz.

12.00. Również pasjonaci nor-

dic wal king mogą spróbować

sił w rywalizacji na 3 km (start

o godz. 11.20). Wręczenie na-

gród dla zwycięzców wszyst-

kich kategorii odbędzie się 

o godz. 13.00. Serdecznie zapra-

szamy.

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na  podstawie art.

35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-

ruchomościami (DzU. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) infor-

muje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pia-

seczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy se-

kretariacie burmistrza oraz na stronie internetowej

www.piaseczno.eu zamieszczony został do publicznej

wiadomości „Wykaz Nieruchomości” przeznaczonych

do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: części

działek w Piasecznie ozn. nr 5/21, obr. 5 ul. Ener-

getyczna/Puławska; nr 37/2, obr. 17 ul. Puławska/Oku-

lickiego; nr 14, obr. 69 ul. Skrzetuskiego; nr 6, obr. ul.

Geodetów 178; nr 30 i 74, obr. 54 –ul. Mickiewicza 17 i ul.

Mickiewicza 37; nr 39, obr. 56 ul. Jerozolimska 16; nr

56, obr. 56 ul. Paprociowa 2 i 4; nr 2/178, oraz działek

2/151, 2/157, 2/158, 2/159, 2/160, 2/142, 2/143, 2/126, 2/127,

2/128, 2/129, 2/132, 2/133, 2/134, 2/135, 2/15,  2/120, 2/1,

2/106, 2/104 i 2/105, obr. 4 – Piaseczno ul. Puławska 44

i Energetyczna.

Nieruchomości do wydzierżawienia
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„Wieczór w Teatrze Wielkim” 
w wykonaniu Anny Seniuk to
poetycko - muzyczna opowieść
o sztuce i barwna wędrówka
śladami minionej epoki. Ten ka-
meralny spektakl jest też ucztą
nie tylko dla fanów teatru, ale
dla każdego, kto kocha muzykę 
i poezję. Stanisław Baliński opi-
suje z humorem, trochę ironicz-
nie, a zarazem sentymentalnie
świat współczesnych mu arty-
stów. W recytowanym przez
Annę Seniuk poemacie słyszy
się zachwyt nad sztuką.

Lecz to dopiero początek
opowieści. Opera jest jedynie

pretekstem, aby dotknąć tego,
co zawsze najbardziej emocjo-
nuje i ciekawi. Dzięki Baliń-
skiemu będziemy mogli zajrzeć
w teatralne kulisy, poznać losy
wielkich śpiewaków, poczuć
smak sławy, a czasem - także
ból porażki. Dawny plac Te-
atralny zabłyśnie tego wie-
czoru światłem gazowych la-
tarni, znamienita publiczność
wypełni po brzegi amfiteatr 
i znów rozpocznie się spek-
takl... Anna Seniuk o poemacie
Balińskiego: "Jest w nim coś i o te-
atrze, i o muzyce, trochę sen-
tymentalnie, ale z poczuciem

humoru, czyli tak jak lubię. Mó-
wię ten poemat od wielu lat, ale
bardzo rzadko. Wymaga bo-
wiem specyficznej publiczno-
ści, kameralnego otoczenia i do-
skonałej oprawy muzycznej."

Bilety w cenie 40 zł do-
stępne są wyłącznie w przed-
sprzedaży. Można je nabyć w
kasie biletowej w Domu Kul-
tury, ul. Kościuszki 49, która
czynna jest w poniedziałki,
środy i czwartki w godz.
10.00- 17.00, wtorki i piątki w
godz. 10.00 - 20.00, oraz na
godzinę przed imprezą.

Źródło: Dorota Gębska 

2 grudnia o godz. 20.00 zapraszamy na sztukę opartą na poemacie Stanisława Baliń-
skiego, z akompaniamentem Magdaleny Małeckiej na altówce. 

Do 30 listopada trwają zapisy dla

marszerów do wzięcia udziału 

w wyścigu na pięciokilometrowej

trasie przez tereny Chojnow-

skiego Parku Krajobrazowego.

Oferta skierowana jest do

osób w aż 14 kategoriach, pozwa-

lając na znalezienie odpowiedniej

formuły dla każdego, kto ze

swoim psem jest w stanie wyru-

szyć na minimum 5-kilometrową

trasę. Adekwatnie do bieżącej

kondycji, posiadanego sprzętu, jak

i ilości psów – można m.in. star-

tować w biegu z psem „Cani-

cross”, jadąc na rowerze ciągnię-

tym przez psa „Bikejoring”, jadąc

„hulajnogą”, trzy- lub czterokoło-

wym wózkiem. Dla osób bez

psów przewidziany jest również

dodatkowy trening w postaci nor-

dic walkingu, dzięki czemu nawet

widzowie mogą przyjrzeć się z bli-

ska wybranej trasie.

Za merytoryczne przygoto-

wanie imprezy odpowiadać będzie

Hodowla Psów Zaprzęgowych 

z Klanu Wydry oraz Takuna, któ-

rzy wspólnie z pozostałymi orga-

nizatorami przygotowywali pięć

wcześniejszych imprez z cyklu.

Widzowie i uczestnicy do-

staną się na miejsce Piaseczyń-

sko-Grójecką Koleją Wąskotorową,

pieszo, na rowerze lub samocho-

dami. Zachęcamy do rezerwowa-

nia biletów na kolejkę już dziś, bo

Święty Mikołaj w tym roku przy-

jedzie do nas właśnie kolejką 

i przywiezie niespodzianki.

Dla najmłodszych przewi-

dziane zostały zabawy zarówno

na świeżym powietrzu, jak i pod

dachem, w tym rzuty kapelu-

szem na rogi bawoła, rzuty las-

sem, szukanie złota, indiańska

ścieżka, słuchanie indiańskich

opowiadań oraz wiele innych.

Impreza, którą wspiera gmi-

na Piaseczno, potrwa od godz.

9.00 do 17.00.                            

*

Mikołajkowy Wyścig Psich Zaprzęgów
3 grudnia w Parku Adrenaliny i Westernu odbędzie się spotkanie ze Świętym 
Mikołajem połączone z wyścigami psich zaprzęgów.

Spektakl z Anną Seniuk Kiermasz Świąteczny

W niedzielę 11 grudnia wprowadzimy Państwa w świą-
teczny klimat podczas imprezy mikołajkowej połą-
czonej ze wspólnym zapalaniem lampek na miejskiej
choince.                     Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Podobnie jak w zeszłym roku, sezon zimowy w Piasecznie

rozpoczynamy Kiermaszem Świątecznym na rynku miej-

skim. Kramy ze smakołykami oraz świątecznymi deko-

racjami rozstawione będą w godz. 10.00–17.00. – 

O godzinie 13.00 pojawi się Święty Mikołaj, który będzie 

z nami aż do zakończenia imprezy. W tym czasie będą się

też odbywać animacje świąteczne, koncerty oraz gry 

i warsztaty – informuje Łukasz Wyleziński, kierownik Biura

Promocji i Informacji, które wspólnie z Centrum Kultury

i Muzeum Regionalnym przygotowuje wydarzenie.

Podczas imprezy dzieci będą mogły zrobić sobie

zdjęcie ze Świętym Mikołajem, bajkowymi postaciami

czy na tle specjalnej fotościanki. Przewidziano też sta-

nowisko pieczenia pierników z Panią Mikołajową,

warsztaty pakowania świątecznych prezentów oraz grę

miejską z atrakcyjnymi nagrodami. Na świątecznej sce-

nie wystąpią lokalne zespoły i teatry, a całość popro-

wadzi Maciej Gąsiorek znany jako Krasnoludek Piksel 

z  programu telewizyjnego Budzik.

Przybyłym tego dnia na rynek animatorzy będą roz-

dawać świąteczne gadżety i słodycze, będzie też można

poczęstować się ciepłym barszczem oraz pierogami.

Dodatkową atrakcją będzie Miniosada Psów Północy, 

w której będzie można zobaczyć, a nawet pogłaskać,

czworonogi rasy malamut, wykorzystywane w psich

zaprzęgach na dalekiej północy.

– Punktualnie o godzinie 16.00, podcas wspólnego

odliczania, odpalimy lampki na choince. Postaramy się,

aby w tym roku towarzyszyły temu jeszcze bardziej

spektakularne efekty pirotechniczne – obiecuje Łukasz

Wyleziński.

Dziewięciometrowa choinka pojawia się na rynku

od 2011 roku i dzielnie zastępuje w sezonie zimowym

popularną fontannę, przynosząc wiele radości w okre-

sie zimowym.

Szczegóły imprezy można znaleźć na : www.fb.com/OsadaPsowPolnocy
Foto Elżbieta Wydra

Zespół Świetliki to grupa mu-
zyczna zaliczana do nurtu
rocka alternatywnego, poezji
śpiewanej i piosenki literac-
kiej, której założycielem i li-
derem jest legendarny Mar-
cin Świetlicki. 

Mówią o sobie „zespół bru-
talnych doświadczeń”. Kra-
kowskie Świetliki istnieją od
1992 roku. Przez lata grupa
utrwaliła swój własny, niepo-
wtarzalny styl muzyczny,
grając koncerty w całej Pol-
sce i zapisując się na dobre 
w świadomości wielu słu-
chaczy.

Marcin Świetlicki to nie
tylko wokalista zespołu, ale
przede wszystkim poeta, wy-
śpiewujący własne wiersze,
zdobywca wielu nagród lite-
rackich w tym m.in. Nagrody
Fundacji im. Kościelskich czy
Nagrody Literackiej Gdynia.

„Sromota” to szósty album
zespołu nagrany/wydany po
ośmiu latach przerwy albo, jak
kto woli, mentalno-spirytual-
nych wakacji.

Koncert rozpocznie się 
o godz. 20.00. Bilety w cenie
15 zł można kupić w kasie
Domu Kultury w Piasecznie.

Trwa sprzedaż biletów na koncert 
zespołu Świetliki, który odbędzie się 
26 listopada w Domu Kultury.

Koncert Świetlików


