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Przebojowa Margaret będzie
gwiazdą najbliższego 25. Fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy 15 stycznia 
w Piasecznie.

*str. 8

Sesja Rady Miejskiej

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

www.piaseczno.eu

Margaret na WOŚPUrząd czynny krócej

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej              str. 2

Sprawozdanie z pracy 
burmistrza str. 2

Koniec stycznia upłynie pod znakiem żar-
tów. Wszystko za sprawą stand-upu Ceza-
rego Pazury, który 27 stycznia zaprezentuje
wszystko, co najlepsze. str. 8

Kongres organizacji
pozarządowych

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zapra-
sza na Kongres, który odbędzie się w dniu
23 stycznia 2017 roku o godz. 16.30 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno.  str. 2 Kiermasz Świąteczny

rozpoczął sezon zi-
mowy na piaseczyń-
skim rynku. 

Kabaret z Pazurem

Odbiór odpadów komunalnych będzie od-
bywał się w godzinach 7.00–20.00 według
harmonogramów. str. 6

Impreza, która co roku przyciąga
setki mieszkańców, tym razem od-
była się w strugach deszczu. Mimo
to punktualnie o godzinie 16.00 ry-
nek zapełnił się ludźmi, którzy spod
parasoli obserwowali uroczyste za-
palenie lampek na miejskiej choince.
Wspólne odliczanie, które tradycyj-
nie rozpoczął ze sceny burmistrz
Zdzisław Lis, oraz towarzyszące od-
paleniu efekty pirotechniczne wpro-
wadziły wszystkich w magiczny na-
strój, który – mamy nadzieję – po-
zostanie z nami aż do świąt Bożego
Narodzenia. Sama choinka zostanie
z nami do lutego, dzielnie zastępu-
jąc, jako główna atrakcja rynku, wy-
łączoną na sezon zimowy fontannę.

Jednak „Dwa łuki”

16 grudnia zakończyło się internetowe ba-
danie opinii mieszkańców dotyczące wy-
boru koncepcji zadaszenia skate parku 
w Piasecznie.                                            str. 3

Odbiór odpadów 
w 2017 roku

Pragniemy wyjaśnić, że gmina Pia-
seczno nie ma z tą decyzją nic wspól-
nego. Ulice Jana Pawła II i Orężna,
gdzie dokonano zamknięcia drogi, nie
są drogami gminnymi, dlatego ani
wykonawca, ani PKP nie konsultowali
z gminą tego faktu. Dowiedzieliśmy
się o tym na dwa dni przed zamknię-
ciem i podzieliliśmy się z Państwem
tą wiedzą. W międzyczasie władze
gminy kontaktowały się zarówno 
z Dyrektorem Kontraktu, jak i przed-
stawicielami PKP PLK S.A., interwe-
niując i nie tylko prosząc o wyjaś-
nienia, ale też oferując daleko idą-
cą pomoc, chociażby sfinansowanie
nadzoru nad przejazdem. Niestety
wyjaśnienia były mętne, a propozycja
nadzoru nad przejazdem, przy jego

udostępnieniu chociażby pieszym,
nie została wzięta pod uwagę. Dlatego
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
wystosował stanowcze pisma, w po-
dobnym brzmieniu, do prezesa PKP
PLK S.A. oraz do Ministerstwa Infra-
struktury, w których protestuje prze-
ciwko wprowadzaniu nowej organi-
zacji ruchu bez poszanowania zdania
mieszkańców i samorządu oraz żąda
interwencji w sprawie Piaseczna. 

Na zaproszenie burmistrza 19
grudnia odbyło się spotkanie w urzę-
dzie miasta z Zastępcą Dyrektora 
Regionu Centralnego PKP PLK SA
Krzysztofem Pietrasem oraz Dyrek-
torem Projektu Ryszardem Morchało,
którzy przepraszali za utrudnienia z
jakimi borykają się mieszkańcy Pia-

seczna, prosili o wyrozumiałość oraz
obiecali, że zmobilizują wykonawcę,
firmę Trakcja PRKiI SA, aby ten frag-
ment inwestycji potraktowała prio-
rytetowo, maksymalnie skracając

czas potrzebny do zakończenia robót,
tak aby jak najszybciej przywrócić
można było ruch na tym przejeździe.

List burmistrza do PKP PLK 

publikujemy na stronie 2.

Drodzy Mieszkańcy, jesteśmy, jak wszyscy
Państwo, wstrząśnięci tym, w jaki sposób i na
jakich zasadach odbyło się zamknięcie prze-
jazdu kolejowego.

Zamknięcie przejazdu

Rozbłysła choinka

Deszcz nie przeszkodził w ceremonii zapalenia lampek na miejskiej choince
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Uprzejmie informujemy, że 
w piątek 23 grudnia Urząd Mia-
sta i Gminy Piaseczno czynny
będzie do godz. 14.00.

Za utrudnienia  przepraszamy.

Omawiamy plan rozwoju sieci dróg w Jó-
zefosławiu na najbliższe lata. str. 5

Plany drogowe dla 
Józefosławia

PKP PLK nie podały dokładnego terminu otwarcia przejazdu      
Foto Daniel Putkiewicz/URZĄD MIASTA



W imieniu mieszkańców chcę stanowczo zaprotestować przeciwko nieodpowiedzialnym praktykom, jakie na terenie naszej gminy
prowadzi Państwa spółka podczas realizacji modernizacji linii kolejowej Warszawa – Radom.

Za każdym razem, gdy dochodzi do zamknięcia któregoś z przejazdów kolejowych na terenie naszej gminy, dowiadujemy się o tym
na dwa dni przed zamknięciem, co mimo naszych starań uniemożliwia rzetelne poinformowanie o tym fakcie naszych mieszkańców.

Czarę goryczy przelała sytuacja z ostatnich dni, kiedy to 10 grudnia firma Trakcja PRKiI S.A., wykonująca inwestycję na zlecenie
Państwa spółki, zamknęła przejazd kolejowy na ul. Orężnej/JanaPawła II w Piasecznie. Poinformowano nas o tym fakcie na dwa dni
przed zamknięciem, nie podając terminu zakończenia robót. Nieoficjalnie poinformowano nas, że zamknięcie potrwać może nawet
miesiąc. Zaproponowana organizacja ruchu jest niewystarczająca, a wręcz paraliżuje życie wielu mieszkańców. Spora ich część zostanie
de facto odcięta. Zamknięcie bez jakiegokolwiek legalnego przejścia przez tory dramatycznie utrudni dotarcie rodziców i dzieci do filii
Szkoły Podstawowej nr 5, w której uczy się około 270 uczniów, w większości z osiedla, które znajduje się po drugiej stronie przejazdu,
oraz sparaliżuje trasę przez wiadukt przy ul. Sienkiewicza.

Wyjaśnienia PKP PLK S.A., że z rozpoczęciem modernizacji na tym przejeździe nie można poczekać do czasu otwarcie wiaduktu na
alei Kalin, który gotowy ma być do końca grudnia, są dla nas nieprzekonujące. Opóźnienie w realizacji wiaduktu wynosi już bowiem
kilka miesięcy, a zamknięcie kolejnego przejazdu w tym samym czasie zupełnie sparaliżuje ruch nie tylko samochodowy, ale i pieszych,
którzy nie mają stworzonych alternatywnych przejść przez tory.

Jako samorząd deklarowaliśmy daleko idącą pomoc, proponując sfinansowanie dyżurnego czy dróżnika, aby ułatwić komunikację
naszym mieszkańcom. Nasze propozycje zostały jednak odrzucone jako niemożliwe do wdrożenia.

Nasze oburzenie, że informacja o tak istotnych dla miasta  sprawach dociera do gminy w ostatniej chwili, jest tym większe, że nie
odczuwamy ze strony Państwa spółki woli współpracy ani też empatii wobec mieszkańców.

Wobec powyższych żądamy ponownego przyjrzenia się sprawie oraz przedstawienia propozycji rozwiązania tej sytuacji. Zdaję
sobie sprawę z trudności wyzwania, jakim jest modernizacja urządzeń przejazdowych, jednak jako włodarz miasta nie mogę przemilczeć
poważnych niedogodności, jakie zostały postawione przed mieszkańcami Piaseczna.

Utrudnienia w dotarciu do szkoły czy pracy są możliwe do zaakceptowania, o ile trwają dzień lub dwa – miesiąc to stanowczo zbyt
duże wyzwanie. Zwłaszcza gdy organizację ruchu wprowadza się w takim trybie.

Liczę na poprawę komunikacji z Państwa spółką i wykonawcą inwestycji oraz na kontakt w sprawie proponowanego rozwiązania
zaistniałej sytuacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Zdzisław Lis
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Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 27                  14 grudnia  2016 r.

Na początku sesji radni przyjęli protokół z 26. sesji Rady
Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016 r.

Zmiany budżetowe
Wprowadzono zmiany w budżecie gminy na 2016 rok:
– o 4,5 mln zł zmniejszono wydatki z powodu planowanego
zakończenia w roku 2017 postępowania prowadzonego przez
starostę piaseczyńskiego o ustalenie odszkodowań za działki
przejmowane przez gminę pod drogi w trybie specustawy;
– zmniejszono wydatki o kwotę 108 300 zł. w związku z prze-
sunięciem realizacji zadań: „Modernizacja oświetlenia ulicz-
nego” oraz „Budowa, przebudowa nowych szafek oświetle-
nia nocnego” z roku 2016 na 2017;
– radni zdecydowali o zwiększeniu wydatków w kwocie 
2 600 000 zł z przeznaczeniem na zakup udziałów w Spółce
PUK SITA Piaseczno S.A.;
– dokonano zmiany w uchwale Nr 766/XXVII/2016 z dnia 
23 listopada 2016 r. załącznikiem do niniejszej uchwały;
– zmieniono plan wydatków na rok 2016 w zakresie wypła-
canych dotacji dla placówek oświatowych;
– w związku z większymi wpływami zwiększono dochody 
z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o kwotę 43 157 zł;
– zwiększono plan wydatków o kwotę 11 500 zł na zakup
sceny na uroczystości i święta szkoły w Józefosławiu;
– przesunięto wydatki w wysokości 1 500 zł z przeznaczeniem
na zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Świadczeń Spo-
łecznych oraz w wysokości 1 000 zł na zakup serwera dla MGOPS;
– ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem
roku bieżącego;
– zmniejszono niewykorzystane wydatki w dziale „Transport
i łączność” oraz w dziale „Oświata i wychowanie”;
– zwiększono wydatki o kwotę 12 021 zł z przeznaczeniem na
wypłatę odszkodowania i koszty postępowania sądowego;
– przesunięto wydatki w wysokości 15 000 zł na zakup pro-
gramu „Portal oświatowy”;
– zmieniono załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” 
i „Wykaz Przedsięwzięć do WPT”.

Nieruchomości
– radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie części działki nr
1/2/ obręb 6, położonej w Piasecznie;
– wyrażono zgodę na sprzedaż działki nr 223 obręb 3, poło-
żonej w Piasecznie i stanowiącej własność gminy Piaseczno;
– wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
działki nr 3/16 w Żabieńcu, stanowiącej własność gminy, oraz
działki nr 175 w Chojnowie;
– radni wyrazili zgodę na odpłatne nabycie na rzecz gminy
prawa własności niezabudowanej nieruchomości nr 23/18
obręb 53 w Piasecznie;
– zgodzono się na wydzierżawienie na trzy lata działki nr
183/6 obręb 24 oraz na dwa lata działki nr 66/9 i 66/8 obręb
13 w Piasecznie;
– radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie na rok części
działki nr 18/73 w Piasecznie.

Pozostałe
– wyrażono zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego
PWiK w Piasecznie poprzez ustanowienie nowych udziałów;
– zmieniono nazwę drogi publicznej w Zalesiu Górnym 
z „Nowotki” na „Gościniec Warecki”;
– dokonano zmiany w „Programie profilaktyki zakażeń wi-
rusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”; szacowany koszt za-
kupu szczepionki będzie wynikał z ceny rynkowej;
– przyjęto gminny program polityki zdrowotnej dla dzieci
pod nazwą „Program profilaktyczny »Piękny uśmiech«”;
– określono szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród
i wyróżnień dla sportowców;
– wyrażono zgodę na podpisanie Porozumienia Między-
gminnego z gminą Prażmów w sprawie powierzenia gminie
Prażmów części zadań związanych z lokalnym transportem
zbiorowym na lata 2017–2019;
– uznano za pomnik przyrody grupę trzech dębów rosną-
cych na działce przy ul. Jałowcowej 17 w Piasecznie.

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały
dostępne są na stronie internetowej www.bip.pia-
seczno.eu.

Poniżej przedstawiamy zarys
najważniejszych spraw, któ-
rymi burmistrz i kierownictwo
zajmowali się od 23 listopada
do 14 grudnia 2016 r.

Burmistrz ogłosił 

przetargi na:

• budowę ul. Wenus na od-
cinku od ul. Wilanowskiej do
ul. Alaski w Józefosławiu,
•  usługi opiekuńcze dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi
i dzieci z autyzmem, pod-
opiecznych MGOPS świad-
czone w miejscu ich za-
mieszkania bądź w miejscu

pobierania nauki w formie
asystenta osoby niepełno-
sprawnej,
• dostawę sprzętu kompute-
rowego dla Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno,
• sukcesywną dostawę ma-
teriałów eksploatacyjnych 
i papieru na potrzeby Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno,
• rewitalizację Parku Miej-
skiego w Piasecznie,
• konserwację lokali i budyn-
ków należących do zasobu
gminy Piaseczno,
• dostawę żywności do ZSP 
w Jazgarzewie,
• zorganizowanie zimowiska
z programem profilaktycz-
nym dla dzieci i młodzieży 
z rodzin dysfunkcyjnych,
• dostawę żywności do ZSP 
w Józefosławiu.

Burmistrz unieważnił

przetarg na:

•zakup, dostawę i rozładunek
workowanego węgla Orzech
I dla podopiecznych MGOPS.

W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi spra-

wami, m.in. odbyły się nastę-
pujące spotkania i wydarzenia
z udziałem burmistrza:
24 listopada
– udział w szkoleniu „In-ho-
use” w Warszawie,
30 listopada
– udział w posiedzeniu Rady
Nadzorczej PUK SITA w Pia-
secznie,
– udział w posiedzeniu Zgro-
madzenia Wspólników PUK
SITA w Piasecznie,
1-2 grudnia
– udział w konferencji w Mo-
dlinie w sprawie Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych,
6 grudnia
– spotkanie z panem Ksa-
werym Gutem, członkiem 
Zarządu Powiatu Piaseczyń-
skiego, w sprawie inwestycji
drogowych,
7 grudnia
– udział w zakończeniu IX Mi-
strzostw Przedszkoli Gminy
Piaseczno w Lekkoatletyce,
8 grudnia
– spotkanie świąteczne ze
Związkiem Kombatantów RP 
i BWP w Piasecznie,

11 grudnia
– odpalenie choinki na rynku
w Piasecznie,
12 grudnia
– udział w posiedzeniu Rady
Sportu,
– spotkanie świąteczne z klu-
bem KS Victoria Piaseczno,
13 grudnia
– spotkanie świąteczne z Pol-
skim Związkiem Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Pia-
secznie,
14 grudnia
– spotkanie świąteczne w Sta-
rostwie Powiatowym,
– spotkanie świąteczne w Ja-
strzębiu,
– wybory sołtysa we wsi Orze-
szyn – Pilawa.

Burmistrz na bieżąco orga-
nizował posiedzenia kie-
rownictwa Urzędu, podczas
których omawiane były bie-
żące sprawy gminy, współ-
pracował z organami Ra-
dy Miejskiej oraz brał udział
w posiedzniach komisji Rady
Miejskiej. 

*

Sprawozdanie z pracy burmistrza

od 23 listopada do 14 grudnia 2016 r.

Tematem Kongresu będzie współ-
praca gminy Piaseczno z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz
dokonanie wyboru członków
Rady Działalności Pożytku Pu-
blicznego.

Zapraszamy do zgłaszania
kandydatów chcących repre-
zentować organizacje pozarzą-
dowe w Radzie Działalności
Pożytku Publicznego gminy

Piaseczno i brać czynny udział
w jej pracach, zgodnie z uch-
wałą Nr 599/XXII/2016 Rady
Miejskiej w Piasecznie w spra-
wie określenia organizacji 
i trybu działania Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego
gminy Piaseczno oraz trybu
powołania jej członków.

Zgłoszenia kandydatów
do Rady można dokonać w ter-

minie 14 dni przed Kongre-
sem, tj. do 8 stycznia 2017
roku w kancelarii Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno, ul. Ko-
ściuszki 5.

Druk formularza zgłosze-
nia kandydata na Kongres Or-
ganizacji Pozarządowych do-
stępny jest na stronie inter-
netowej gminy Piaseczno 
w zakładce „Organizacje poza-

rządowe”, można go też otrzy-
mać w kancelarii Urzędu Mia-
sta. Więcej informacji na te-
mat kongresu można uzyskać,
pisząc na adres e-mail refe-
ratu: rss@piaseczno.eu lub te-
lefonicznie, dzwoniąc pod nu-
mer  22 701  76 36. 

Pełna treść ogłoszenia znaj-
duje się również w BIP pod ad-
resem www.bip.piaseczno.eu.

Pismo skierowane do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. w Warszawie 
Ireneusza Marchela

List burmistrza do PKP PLK

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza na Kongres Organizacji Pozarzą-
dowych, który odbędzie się 23 stycznia 2017 roku o godz. 16.30 w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Kongres Organizacji Pozarządowych
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Jak poprawić komunikację kolejową?

Marek Chmurski, który w ZTM
zajmuje się planowaniem
transportu kolejowego, w tym
współpracą z KM i PKP PLK
S.A., przedstawił na nim uwa-
runkowania związane z uru-
chomieniem większej liczby
połączeń komunikujących Pia-
seczno i Zalesie Górne z War-
szawą, o co zabiegają władze
gminy wspólnie z mieszkań-
cami obu miejscowości.

Swój wywód rozpoczął od
omówienia kwestii możliwości
uruchomienia Szybkiej Kolei
Miejskiej do Piaseczna, podkre-
ślając, iż sama modernizacja li-
nii radomskiej na odcinku War-
szawa Okęcie – Piaseczno (w tym
stworzenie toru odstawczego na
stacji w Piasecznie umożliwiają-
cego sprawne zawracanie po-
ciągów) nie jest wystarczająca.
Regularny ruch SKM do/z Pia-
seczna wymaga rozwiązania
kwestii przeprowadzenia te-
go połączenia przez Warszawę.
Obecnie na linii średnicowej nie
ma miejsca na nowe połączenia
– przynajmniej do czasu jej mo-
dernizacji, zaplanowanej na la-
ta 2019–2023, natomiast stacja
Warszawa Zachodnia w jej obec-

nym kształcie nie jest przysto-
sowana do tego, aby regularne
połączenie SKM z Piaseczna mo-
gło tam kończyć i rozpoczy-
nać bieg.

Dlatego też kluczową spra-
wą dla przedsięwzięcia jest
modernizacja stacji Warszawa
Zachodnia, dzięki której stwo-
rzone zostanie bezkolizyjne
połączenie torowe linii radom-
skiej z linią obwodową, aby 
docelowo pociągi SKM z Pia-
seczna mogły kursować w re-
lacji do/z Legionowa przez
Warszawę Gdańską. Koncepcja
takiego połączenia łączy w so-
bie kilka różnych zadań trans-
portowych, obejmujących za-
równo przewozy podmiejskie
(np. z Piaseczna do Warszawy),
jak i potrzebę poprawy powią-
zań wewnątrzwarszawskich
(np. Woli i Bemowa ze Służew-
cem). W obrębie linii obwodo-
wej docelowo funkcjonować
będą atrakcyjne węzły prze-
siadkowe: przy ulicach Ka-
sprzaka i Wolskiej na autobu-
sy i tramwaje, przy ul. Gór-
czewskiej na metro i autobusy, 
a przy ul. Obozowej – na tram-
waje. W przypadku linii piase-

czyńskiej – dla podróżujących
do centrum Warszawy połą-
czenie będzie zapewnione po-
przez dogodną przesiadkę np.
na Służewcu do pociągów lot-
niskowych. Czas oczekiwania
na pociąg wyjeżdżający z lot-
niska wyniósłby wówczas od 
4 do 11 minut.

Ważne będą również uzgod-
nienia w zakresie organizacji ru-
chu pociągów w Warszawskim
Węźle Kolejowym w czasie mo-
dernizacji linii średnicowej, bo-
wiem to od tych uzgodnień bę-
dzie zależało, w jaki sposób
będzie obsługiwana linia radom-
ska, czy będzie możliwość uru-
chomienia większej liczby pocią-
gów – mając na uwadze fakt, iż
na stacji Warszawa Zachodnia
będą prowadzone intensywne
prace modernizacyjne.

Samorząd gminy Piaseczno
dąży do sytuacji, w której doce-
lowo Piaseczno obsługiwałoby
około sześciu pociągów na go-
dzinę, w tym SKM co pół go-
dziny. Aby to było możliwe,
muszą być oddane do użytku
dwa tory linii radomskiej wraz
z torem „odstawczym” oraz
wspomniane wcześniej dodat-

kowe inwestycje na terenie
Warszawy. Niezależnie od tego
Warszawa musi dokupić tabor
potrzebny do realizacji zwięk-
szonej ilości przewozów. SKM
chce pozyskać dofinansowanie
unijne z POIiŚ na nowe pociągi,
ale nie jest jedynym wniosko-
dawcą w kraju i będzie w tym
zakresie rywalizować z innymi
przewoźnikami oraz samorzą-
dami wojewódzkimi. Wyniki
konkursu mają być znane na
jesieni 2017 r.

Tymczasowo osiągnięcie
poprawy warunków podróży 
z Piaseczna do Warszawy nie
musi być koniecznie zrealizo-
wane poprzez usługi SKM, w sy-
tuacji, w której określone efekty
będą mogły być osiągnięte po-
przez poprawę oferty przewo-
zowej Kolei Mazowieckich.

Dlatego zarówno władze
Piaseczna, jak i ZTM będą roz-
mawiać z KM oraz samorządem
województwa mazowieckiego
jako organizatorem przewozów
realizowanych przez KM, aby
uzgodnić możliwości zwiększe-
nia ilości połączeń dla naszych
mieszkańców.

*
Widok na przebudowywane perony na stacji w Piasecznie

Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Spotkanie z przedstawicielem ZTM

W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie dla mediów poświęcone rozwojowi 
komunikacji kolejowej na terenie naszej gminy.

Jednak „Dwa łuki”
16 grudnia zakończyło się internetowe badanie opinii mieszkań-
ców dotyczące wyboru koncepcji zadaszenia skate parku.

W związku z planowaną inwe-

stycją wykonania zadaszenia

skate parku gmina zleciła wy-

konanie koncepcji architekto-

nicznych tego zadania. Przed

wyborem którejś z nich na stro-

nie gminy zamieszczono an-

kietę, aby poznać Państwa opi-

nie na temat proponowanych

wariantów zadaszenia.

W ankiecie prosiliśmy Pań-

stwa, aby oceniając przedsta-

wione propozycje, wziąć pod

uwagę fakt, że projektowane lek-

kie zadaszenie ma za zadanie

umożliwić korzystanie z części

powierzchni skate parku w trak-

cie opadów atmosferycznych.

Ponieważ nie przewiduje się za-

słonięcia powierzchni bocznych

ani wykonania instalacji ogrze-

wania, zadaszenie nie będzie

ochronić przed niską tempera-

turą ani powiewami wiatru.

Ankietę można było wypeł-

nić w dniach od 16 listopada do

16 grudnia br. Odpowiedzi na py-

tania zawarte w ankiecie udzie-

liło 358 osób.

Jak wynika z badania, więk-

szość ankietowanych, bo blisko

80%, uważa, że budowa dachu

nad skate parkiem jest potrzebna

i nie będzie przeszkadzać użyt-

kownikom tego obiektu.

Ponad 83% ankietowanych

uważa, że zadaszenie przyczyni

się do zwiększenia atrakcyjności

obiektu i wpłynie na zwiększe-

nie liczby osób korzystających 

z obiektu w czasie niesprzyjają-

cych warunków pogodowych.

Ostatecznie biorący udział

w ankiecie wybrali koncepcję

nr 2 – „Dwa łuki”, która uzyskała

ponad 65% oddanych głosów.

Szczegóły obu koncepcji pre-

zentowaliśmy w poprzednim

numerze „Gazety Piaseczyń-

skiej”, której wersja elektro-

niczna dostępna jest na stronie

internetowej gminy www.pia-

seczno.eu w zakładce „Gazeta”.

Wyniki ankiety z graficznym

przedstawieniem wyników do-

stępna jest w dziale aktualności na

stronie gminy www.piaseczno.eu.

Koncepcja nr 2 zyskała najwięcej zwolenników w internetowej ankiecie
Autorzy: mgr inż. Łukasz Dłucik, mgr inż. arch. Marek Koczy

Bezpieczeństwo najmłodszych 
„Bezpieczny powrót do domu” to wspólna akcja Straży Miejskiej
w Piasecznie i portalu motopiaseczno.pl.

Akcja trwająca od początku wrze-

śnia pod patronatem I zastępcy

burmistrza Piaseczna, Daniela

Putkiewicza, prowadzona jest

przez Straż Miejską w Piasecznie.

Lekcje z bezpieczeństwa w ruchu

drogowym odbywają się w przed-

szkolach i szkołach podstawo-

wych na terenie gminy Pia-

seczno. Szkolenia mają na celu

nauczenie najmłodszych prawi-

dłowego poruszania się w mie-

ście, ale również poza terenem 

zabudowanym. Późną jesienią 

i zimą, gdy dni są coraz krótsze 

i zmrok zapada szybciej, dzieci

wracające ze szkoły są szczególnie

narażone na niebezpieczeństwo.

Z jednej strony natężenie ru-

chu staje się coraz większe, a za-

budowa miejska gęstsza, z drugiej

strony nie wszędzie pobocze czy

chodnik są dobrze oświetlone.

Właśnie dlatego tak ważne jest,

by niezależnie od miejsca za-

mieszkania dzieci nie wychodziły

z domu bez odblasków.

Od połowy 2014 roku piesi

poruszający się poza terenem za-

budowanym po zmroku zobo-

wiązani są do noszenia odbla-

sków. Eksperci od bezpieczeństwa

ruchu drogowego przyznają, że to

bardzo pozytywna zmiana. Świa-

tła samochodu oświetlają jedynie

40–60 metrów. Osoba ubrana na

czarno, która idzie poboczem lub

na skraju drogi, jest zauważana

przez kierowcę właściwie w ostat-

niej chwili. Często jest zbyt późno

na jakąkolwiek reakcję.

Jeśli jednak pieszy w takiej sy-

tuacji ma na sobie odblaski, kie-

rowca jest w stanie dostrzec go 

z odległości aż 200–250 metrów.

Ma to ogromny wpływ na bez-

pieczeństwo pieszego. Te 200 me-

trów daje kierowcy czas na reak-

cję, może on wtedy bez problemu

ominąć taką osobę. Przy jeździe 

z prędkością 100 km/h w ciągu se-

kundy pokonujemy ponad 27 me-

trów. Zatem jeśli widoczność

sięga 40–60 metrów, to na reakcję

kierowca ma tylko dwie sekundy,

a często i mniej. Stąd tak ważne

jest noszenie odblasków. To daje

czas, nawet przy 100 km/h, na re-

akcję, która może uratować życie.

Szkolenia, które przeprowa-

dzają strażnicy miejscy, zawierają

podstawowe elementy, które

mają bezpośredni wpływ na bez-

pieczeństwo pieszych. Piaseczyń-

scy strażnicy przede wszystkim

kładą nacisk na wyrobienie pozy-

tywnych nawyków związanych

z bezpiecznymi zachowaniami

dzieci, rozróżnianie najważniej-

szych znaków drogowych, prze-

chodzenie przez jezdnię, korzy-

stanie z sygnalizacji świetlnej.

Teoria to jednak nie wszystko, dla-

tego strażnicy dysponują również

minimiasteczkiem drogowym, 

w którym symulują różne sytu-

acje mogące się zdarzyć na dro-

dze, często bardzo skrajne, po to,

aby zaciekawić dzieci i sprawić, by

zapamiętały tę naukę.

Po zajęciach wszystkie dzieci

biorące udział w szkoleniu otrzy-

mują odblaski, które ufundowała

lokalna firma Peugeot Lion Mo-

tors. Akcja będzie prowadzona

przez cały rok szkolny 2016/2017

na terenie gminy Piaseczno i zo-

stanie rozdanych łącznie ponad 

4 000 sztuk odblasków. Szkoły za-

interesowane szkoleniami dla

uczniów klas 1–3 proszone są 

o kontakt mailowy pod adresem:

info@motopiaseczno.pl.

Foto portal motopiaseczno.pl
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Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Piaseczno to dziewięć
filii, dwie na terenie miasta – Fi-
lia na Osiedlu i filia w Zalesiu
Dolnym oraz filie w Bogatkach,
Chojnowie, Głoskowie, Jazga-
rzewie, Józefosławiu, Zalesiu
Górnym i Złotokłosie.

– W mijającym roku w całej
placówce wprowadzono wiele
zmian w zakresie remontów 
i wyposażenia. Zmieniono go-
dziny otwarcia i dostosowano je
do potrzeb czytelników. Część
placówek jest otwarta również
w soboty, co znacznie ułatwia
dostęp do nich – mówi dyrektor
Łukasz Załęski.

W bibliotece głównej w ok-
resie wakacji przeprowadzono
częściowy remont oddziału dla
dzieci i młodzieży, wymie-
niona został podłoga, zmie-
niono regały, zlikwidowano
parapety, zamontowano drzwi
przesuwne, pozwalające na
oddzielenie części oddziału, 
zamontowany został ekran 
i rzutnik. Wraz z nową prze-
strzenią powstała nowa oferta
kulturalna dla czytelników 
i dzięki temu oprócz podstawo-
wej działalności bibliotecznej
w oddziale odbywają się zaję-
cia dla dzieci, spotkania z au-
torami książek dla dzieci, kon-
kursy i warsztaty tematyczne
(decoupage, tworzenie biżute-
rii). Aktywnie działa Lokalny
Klub Kodowania, organizo-
wane są zajęcia z kodowania
dla najmłodszych oraz mło-
dzieży. Wykorzystywane są
różnego rodzaju nowoczesne
narzędzia i aplikacje. Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Pia-
seczno zgłosiła się i zakwalifi-
kowała do programu „Link do
przyszłości”. W oddziale dla do-
rosłych i czytelni w okresie
wakacji wymienione zosta-
ły regały, pomalowano ściany 
i wymieniono ladę biblioteczną.
Przy oddziale działa Strefa In-
nowacji, Klub Literatury i Gier
Fantasy „Librarian-Fantasy For
Fun” (na chwilę obecną jest na
etapie rekrutacji członków –
inicjatywa jest skierowana do

osób 15+). Tu działa także klub
szachowy i brydżowy oraz
prowadzone są zajęcia kompu-
terowe dla seniorów.

Filia na Osiedlu

Po gruntownym, prawie
miesięcznym remoncie filia zo-
stała otwarta oficjalnie 13 lipca
2016. Nastąpiło połączenie od-
działów i całkowita reorganizacja
pomieszczeń (zamiana działu
dziecięcego z wypożyczalnią dla
dorosłych). Wymieniona została
podłoga we wszystkich pomiesz-
czeniach, wymieniono też kalo-
ryfery i parapety, pomalowano
ściany i wymieniono wszystkie
regały oraz ladę biblioteczną.
Przestarzałe regały biblioteczne
zastąpiły nowoczesne, kolorowe
i dostosowane do standardów 
i wymogów, a przede wszystkim
uatrakcyjniające wygląd po-
mieszczeń i usprawniające ich
funkcjonalność. Filia jest otwarta
dla czytelników codziennie w go-
dzinach dostosowanych do po-
trzeb oraz we wszystkie soboty
w miesiącu. Kolor wiodący Filii
na Osiedlu to czerwony. W filii
odbywają się systematycznie lek-
cje biblioteczne, głośne czytanie,
spotkania autorskie, konkursy
oraz zajęcia plastyczne i ręko-
dzielnicze dla dzieci. Wprowa-
dzone udogodnienia pozwalają
na systematyczne poszerzanie
oferty skierowanej do dzieci oraz
dostosowanej do potrzeb i ocze-
kiwań.

Filia w Głoskowie

Remont filii możliwy był
dzięki dofinansowaniu z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa. Ponowne otwarcie fili
po remoncie nastąpiło 5 wrze-
śnia 2016. W filii wymienione 
zostały wszystkie regały, lada bi-
blioteczna, stoliki, biurka kom-
puterowe dla czytelników. Po-
przednie komputery zostały
zamienione nowymi (dwa sta-
nowiska dla czytelników i jeden
komputer dla pracownika). Za-
plecze zostało odnowione gdzie

wymieniono meble. W biblio-
tece w Głoskowie można wypo-
życzyć audiobooki i filmy. Dla
amatorów gier PlayStation jest
utworzone specjalne stanowi-
sko. W filii prowadzone są zajęcia
dla dzieci. Filia współpracuje 
z przedszkolem w Głoskowie.
Wszystkie wprowadzone zmia-
ny dostosowane są do potrzeb 
i wymagań najmłodszych, two-
rząc kolorowe, przyjazne i atrak-
cyjne miejsce dla dzieci. Dzięki
temu możliwe jest organizowa-
nie tematycznych konkursów,
lekcji bibliotecznych, warsztatów
i spotkań z autorami książek dla
dzieci. Realizacja korzystnych
zmian miała na celu przede
wszystkim poprawę wyglądu 
i estetyki filii oraz stworzenie
przyjaznego miejsca dla czytel-
ników, użytkowników, a także
wszystkich mieszkańców całej
społeczności lokalnej. Kolor wy-
różniający filię to żółty.

Filia w Jazgarzewie

W filii został przeprowa-
dzony remont, wymieniono
meble biblioteczne, ladę, utwo-
rzono kącik dla najmłodszych.
Celem modernizacji prowadzo-
nych w filii było dostosowa-
nie obiektu do nowoczesnych
standardów i zmieniających się
potrzeb różnych grup czytelni-
ków. Wykonane prace moder-
nizacyjne i nowoczesna aran-
żacja wnętrza stworzyły odpo-
wiednie warunki lokalowe do
wprowadzania oferty wykra-
czającej poza tradycyjne funk-
cje biblioteki, w tym umożli-
wiły podnoszenie kompetencji
cyfrowych mieszkańców. W filii
prowadzone są zajęcia kompu-
terowe dla seniorów, cykliczne
spotkania z muzyką, lekcje bi-
blioteczne dla dzieci i spotkania
autorskie. Dzięki dodatkowe-
mu wyposażeniu (ekran, rzut-
nik) możliwe jest przeprowa-
dzanie różnorodnych zajęć.
Użytkownicy filii mają dostęp
do wysokiej jakości sprzętu
komputerowego, wyposażenie
jest dostosowane do wieku, po-
trzeb i udostępnianych zbio-

rów. Dzięki temu możliwe jest
organizowanie np. kursów
komputerowych dla seniorów.
Kolor wyróżniający filię to pur-
pura.

Filia w Józefosławiu

Przy ulicy Uroczej 14 został
oficjalnie otwarty nowy klub kul-
tury i filia biblioteki publicznej. 
W księgozbiorze nowej biblioteki,
na powierzchni około 180 mkw.,
jest około 10 tys. pozycji z różnych
dziedzin, z czego 80 proc. stano-
wią nowe książki. Na miejscu
znajduje się kącik prasowy, dział
z księgozbiorem podręcznym
oraz jest wydzielone miejsce za-
baw dla dzieci. Dokupiono nowe
regały, utworzono stanowiska
komputerowe dla czytelników.
Wszystko to pozwala na organi-
zowanie dodatkowych form
pracy z czytelnikiem oraz współ-
pracy z innymi grupami czy sto-
warzyszeniami W filii odbywają
się spotkania, rozmaite konkursy,
realizowane są projekty skiero-
wane do różnych grup odbior-
ców (np. „Zdro-wa mama,
zdrowe dziec-ko”). Filia zajmuje
się szeroko rozumianą edukacją
czytelniczą i kulturalną: organi-
zowane są spotkania z popular-
nymi autorami książek, czytel-
nicy biorą udział w dużych
wydarzeniach kulturalnych, filia
organizuje ciekawe zajęcia dla

dzieci i seniorów – oglądanie fil-
mów, dyskus-je literackie itp. Po-
nadto udostępniane są audio-
booki, filmy oraz e-booki na plat-
formie IBUK Libra.

Filia z Zalesiu Górnym

Miesiąc temu odbyło się
uroczyste otwarcie filii w Za-
lesiu Górnym, w nowym lo-
kalu przy ulicy Białej Brzozy
3. Remont filii możliwy był
dzięki dofinansowaniu z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach
Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa. Filia zy-
skała przestronne pomiesz-
czenia dostosowane do pot-
rzeb czytelników. Posiada
cztery stanowiska kompute-
rowe z bezpłatnym Interne-
tem, wyodrębniono pomiesz-
czenie dla najmłodszych czy-

telników, osobną strefę dla
młodzieży oraz dużą prze-
strzeń dla dorosłych. Poprawa
infrastruktury sprawiła, że
biblioteka stała się bardziej

przyjazna i bezpieczna zwłasz-
cza dla dzieci, osób starszych
i niepełnosprawnych. Kolor
wyróżniający filię to morski.
Zmiany, które nastąpiły, mają
wpływ na rozwój czytelnic-
twa – podniosły jakość i stan-
dard działań, znacznie zmie-
niły warunki lokalowe oraz
wyposażenie i przekształciły
filię w nowoczesne miejsce 
z dostępem do wiedzy, kul-
tury, a zarazem miejsce dla
rozwoju życia lokalnego, ot-
warte na współpracę ze stowa-
rzyszeniami i grupami działa-
jącymi na terenie Zalesia.

*

Biblioteka chlubą na Mazowszu

Nowoczesny i przyjazny wystrój biblioteki w Jazgarzewie
Foto archiwum Biblioteki Publicznej

Filia biblioteki w Głoskowie po remoncie                                        Foto archiwum Biblioteki Publicznej

Gmina Piaseczno może się poszczycić biblioteką, która jest jedną z najlepszych na całym Mazowszu. Nie tylko odbiera 
prestiżowe nagrody za czytelnictwo czy organizację wydarzeń artystycznych, ale także skutecznie pozyskuje środki 
zewnętrzne. Samorząd zaś stwarza bibliotece doskonałe warunki, oddając do użytku nowe placówki i remontując stare.

W filii w Józefosławiu dokupiono m. in. nowe regały oraz sta-
nowiska komputerowe         Foto archiwum Biblioteki Publicznej

Kącik dla najmłodszych w bibliotece w Zalesiu Górnym
Foto archiwum Biblioteki Publicznej
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Trwają konsultacje społeczne dotyczące opracowywa-
nego planu zagospodarowania przestrzennego Józefo-
sławia.                                                        Foto Karolina Szaton

Porządkowanie ładu przestrzennego w miejscowości, 
w której liczba mieszkańców w przeciągu kilkunastu ostat-
nich lat zwiększyła się dziesięciokrotnie, jest wielkim wy-
zwaniem dla samorządu.

- Dlatego chcemy zaangażować w ten proces miesz-
kańców, poznać ich opinie i pomysły na rozwiązanie naj-
pilniejszych problemów miejscowości – mówi Daniel Put-
kiewicz, I Zastępca Burmistrza.

W tym celu w Józefosławiu organizowane są cykliczne
spotkania, zapoczątkowane 23 listopada dyskusją publiczną,
która odbyła się w wypełnionej po brzegi zainteresowa-
nymi mieszkańcami szkolnej stołówce. Kolejne spotkania
podzielone zostały tematycznie, i tak 30 listopada przed-
stawiciele urzędu wspierani przez zewnętrznych eksper-
tów dyskutowali z mieszkańcami o komunikacji. W grudniu
odbyły się dwa spotkania, poświęcone przestrzeni publicz-
nej oraz terenom zabudowy mieszkaniowej i usług. 11 stycz-
nia odbędą się ostatnie warsztaty dotyczące tematów 
z zakresu ochrony środowiska, a 8 lutego o godz. 19.00 za-
praszamy do szkoły na spotkanie podsumowujące.
Dla mieszkańców Józefosławia opracowana została spe-
cjalna strona internetowa www.mpzp-jozefoslaw.pl gdzie
umieszczone są wszystkie dokumenty, interaktywne mapy
oraz relacje ze spotkań.

Plan dla Józefosławia

Dofinansowanie na ścieżki
rowerowe

Gmina Piaseczno pozyskała w partnerstwie z dwiema są-
siednimi gminami środki na budowę ścieżek rowerowych
z funduszy europejskich w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych.                      Foto www.um.warszawa.pl

Projekt „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na
terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno”
został pozytywnie oceniony i znalazł się na 5 miejscu na liście
projektów wybranych do dofinansowania. 

Projekt zakłada stworzenie spójnego układu sieci infra-
struktury rowerowej na terenie trzech gmin poprzez wy-
znaczenie 16 tras rowerowych o łącznej długości ok. 86,78
km. W ramach nowoprojektowanych dróg, wybudowanych
zostanie 17,539 km tras, pozostałe zostaną oznakowane w
ciągu istniejących jezdni. Wybudowana zostanie podstawowa
infrastruktura towarzysząca, m.in. stojaki na rowery, stacje
naprawcze. Celem projektu jest przesunięcie międzygałę-
ziowego ruchu odbywanego za pomocą motoryzacji indy-
widualnej na rzecz ruchu niezmotoryzowanego i komunikacji
zbiorowej. Trasy rowerowe zostały zlokalizowane w ciągu
dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

Lider projektu: Gmina Piaseczno, wartość dofinansowania
– 10 506 161,30 zł 

Dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych, uwzględnionych w Re-
gionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowiec-
kiego 2014-2020, Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń

Przebudowa kanału Jeziorki
Do końca roku powinny zakończyć się prace na skrzyżowaniu ulic Julianowskiej 
i Cyraneczki.
Rozpoczęta w sierpniu tego roku

przebudowa związana była

przede wszystkim z przebudową

biegnącego pod skrzyżowaniem

kanału Jeziorki. W ramach prze-

budowy ułożono w kanale prze-

pusty skrzynkowe wykonane ze

specjalnie przygotowanej mie-

szanki betonowej. Spowodowało

to powiększenie światła kanału

pod skrzyżowaniem do trzech

metrów szerokości i jednego me-

tra wysokości. Takie gabaryty ka-

nału powinny wystarczyć (z du-

żym zapasem) do sprawnego

odprowadzania wód opadowych

kanałem Jeziorki.

W ramach prac budowla-

nych wykonano kanalizację desz-

czową na przebudowywanym

fragmencie ul. Cyraneczki oraz

usunięto istniejące kolizje pod-

ziemnych sieci technicznych. 

W obrębie całego skrzyżowania

wymieniono nawierzchnię as-

faltową, a na ciągach pieszych 

wykonano fragment chodnika 

i ścieżki rowerowej. Ustawiono

również nowe oświetlenie wokół

skrzyżowania.

Oficjalne otwarcie skrzyżo-

wania dla ruchu pojazdów po-

winno nastąpić jeszcze przed

świętami Bożego Narodzenia.

Głównym wykonawcą prac 

budowlanych jest wyłoniona 

w przetargu firma Jarpol SA, 

a koszt przebudowy skrzyżowania

i kanału oraz fragmentu ul. Cyra-

neczki wyniósł ponad 1,4 mln zł.

Zadania w realizacji

Obecnie trwają trzy prowa-

dzone równolegle inwestycje dro-

gowe na terenie Józefosławia.

Pierwsza z nich to przebudowa

skrzyżowania ulic Cyraneczki 

i Julianowskiej wraz z budową (70

m) fragmentu ul. Cyraneczki.

Obecnie zadanie to wkroczyło 

w fazę robót wykańczających

oraz procedur odbiorowych. Zgod-

nie z harmonogramem prac

skrzyżowanie i nowy fragment

drogi powinny być zrealizowane

do końca bieżącego roku.

Drugim realizowanym zada-

niem jest budowa ul. Wilanow-

skiej w Józefosławiu na odcinku

od ul. Działkowej do ul. Uroczej,

wraz z chodnikami i odwodnie-

niem oraz oświetleniem o długo-

ści około 900 m. Prace przy tym

zadaniu rozpoczęły się 1 grud-

nia br. Obecnie realizowany jest

pierwszy etap prac na odcinku od

ul. Działkowej do ul. Kameralnej.

Planowany termin zakończenia

inwestycji to 30 kwietnia 2017 r.

Trzecia inwestycja to remont

ul. Osiedlowej w Józefosławiu.

Przebudowa jezdni i chodnika na

odcinku od ul. Kuropatwy do ul.

Działkowej została zakończona 

w grudniu tego roku.

Plany dotyczące 

ul. Cyraneczki

Powiat Piaseczyński projek-

tuje ul. Cyraneczki na dwóch od-

cinkach: od ul. Ogrodowej do ul.

Kuropatwy – do granicy z gminą

Lesznowola oraz od ul. Julianow-

skiej do torów kolejowych – do

granicy z gminą Konstancin-Je-

ziorna. Niestety w projekcie tym

nie przewidziano odpowiedniego

odwodnienia tego terenu. Gmina

uzgadnia ze starostwem ten ele-

ment projektu.

Prace projektowe

Geodetów – projektowana

jest przebudowa całej ulicy

wraz z infrastrukturą od ul.

Puławskiej do ul. Julianowskiej,

budowa kanału deszczowego

w ulicach Granitowej i Rubino-

wej, oświetlenie i monitoring

ul. Granitowej oraz projekt 

i budowa ul. Energetycznej na

odcinku od ul. Geodetów do ul.

Rubinowej.

Planowany termin wykona-

nia projektu to koniec marca 2017

r. Planowany termin uzyskania

decyzji ZRID: do 30 czerwca 2017

r. Po uprawomocnieniu się decy-

zji ZRID gmina ogłosi przetarg

na I etap inwestycji – budowę

ronda na skrzyżowaniu ulic Geo-

detów i Wilanowskiej. Rozpoczę-

cie tego zadania planowane jest

jeszcze w 2017 r.

Równolegle gmina analizuje

takie wyznaczenie objazdów przy

realizacji tego zadania, aby moż-

liwe było wykonanie prac budow-

lanych od razu na całym odcinku,

bez dzielenia zadania na etapy.

Olchowa – został już opra-

cowany projekt budowlany. Pla-

nowany termin uzyskania de-

cyzji ZRID: do 31 marca 2017 r.

Zadanie zostało przewidziane

do realizacji w roku 2018, wraz

z odwodnieniem.

Wenus – gotowa jest już kon-

cepcja i wielobranżowy projekt

budowlany wraz z odwodnie-

niem. Gmina posiada też pozwo-

lenie na budowę. Przy tym zada-

niu gmina będzie współpracować

ze spółką PGE, która zobowiązała

się do skablowania linii napo-

wietrznej. W najbliższym czasie

planuje się ogłoszenie przetargu

na to zadanie. Planowany termin

realizacji: do 30 czerwca 2017 r.

Spacerowa i aktualizacja

projektu drogi 3 KDD – odbyło

się spotkanie z mieszkańcami 

w sprawie budowy tej drogi, na

którym zgłoszono różne uwagi,

które obecnie są analizowane

przez projektantów. Gmina czeka

na nowe propozycje koncepcji.

Planowany termin wykonania

projektu: do 31 maja 2017 r. Plano-

wany termin uzyskania decyzji

ZRID: do 31 sierpnia 2017 r.

Droga 5 KDD, czyli przedłu-

żenie ul. Kombatantów wraz z cią-

giem pieszo-rowerowym – dewe-

loper, który w pobliżu planuje

budowę budynków mieszkalnych,

zobowiązał się do wykonania

kompleksowego projektu przebu-

dowy tej drogi. Jeszcze w tym roku

planowane jest podpisanie poro-

zumienia z inwestorem.

Jutrzenki – gmina zleciła

opracowanie koncepcji skrzyżo-

wania ul. Jutrzenki z ul. XXI

wieku w formie ronda.

6 grudnia 2016 na spotkaniu kierownictwa naczelnik Wydziału Infrastruktury i Trans-
portu Publicznego przedstawił plan rozwoju sieci dróg w Józefosławiu na najbliższe lata.

Plany drogowe dla Józefosławia

Nowa Wilanowska
Z początkiem grudnia rozpoczęła się budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu 
na odcinku od ul. Uroczej do ul. Działkowej.

Prace budowlane rozpoczną się

od strony ul. Działkowej. W pierw-

szym etapie wykonywania prac

budowlanych zamknięty zosta-

nie odcinek od ul. Działkowej do

Kameralnej. – Zamknięcie plano-

wane jest na około 2 miesiące, ale

przebieg prac jest mocno uzależ-

niony od warunków pogodowych

– mówi Inspektor Marek Ławrecki

nadzorujący prace z ramienia

gminy. – O dalszych etapach prac

na ul. Wilanowskiej będziemy in-

formować z odpowiednim wy-

przedzeniem na stronie inter-

netowej gminy oraz w prasie lo-

kalnej – dodaje.

Główny wykonawca tego

zadania firma „Fal-Bruk” Sp. 

z o.o. zgodnie z zapisami

umowy z gminą ma zapewnić

mieszkańcom dojazd do posesji.

W ramach prac budowlanych

zostanie przebudowana pod-

ziemna infrastruktura techniczna.

Na całym objętym inwestycją od-

cinku powstanie kanalizacja desz-

czowa odwadniająca drogę, po

stronie wschodniej zostanie wy-

konany chodnik dla pieszych, a po

stronie zachodniej – ścieżka pie-

szo-rowerowa. W pobliżu ul. Ka-

meralnej znajdzie się również

miejsce dla dwóch zatok autobu-

sowych przy istniejących przy-

stankach komunikacji miejskiej.

Wzdłuż ulicy zostanie ustawione

nowe oświetlenie. W ramach in-

westycji zostaną wykonane  nowe

wjazdy do wszystkich posesji

przylegających do przebudowy-

wanego odcina ul. Wilanowskiej.

W ramach inwestycji powstanie

również  nowy mostek nad nad

kanałem Jeziorki.

Inwestycja powinna być go-

towa do końca maja przyszłego

roku. Koszt budowy wyniesie bli-

sko  3,7 mln zł. 

Trwa budowa kanalizacji deszczowej w górnym odcinku ul. Wilanowskiej
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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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 informacyj-

nym Urzędu Miasta i w salo-

nach sprzedaży przy: ul. Ko-

ściuszki 33 i ul. Młynarskiej 1a;

• dzwoniąc na dedykowaną in-

folinie ̨ 800 606 606 lub przeka-

zując deklarację podczas wizyty

przedstawiciela Orange.   

*

Gmina Piaseczno informuje, że w 2017 roku odpady komunalne
z terenu gminy nadal będą odbierane przez firmy: PUK SITA
Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Technicznej 6
oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LE-
KARO Jolanta Zagórska z siedzibą w Woli Duckiej 70A, w Gliniance.

Firma PUK SITA Piaseczno Sp. z o.o. obsługuje następu-
jące sektory:
Sektor I – Zachodni obejmujący obszar sołectw Antoninów
– Kuleszówka, Baszkówka, Bąkówka, Bobrowiec, Głosków
Letnisko, Głosków, Gołków, Henryków Urocze, Kamionka,
Mieszkowo, Robercin, Runów, Szczaki, Wola Gołkowska,
Wólka Pracka, Złotokłos oraz obszar miasta Piaseczno na
zachód od linii kolejowej Warszawa – Radom (Zalesie Dolne).
Sektor II – Wschodni obejmujący obszar sołectw Bogatki,
Chojnów, Chylice, Chyliczki, Grochowa – Pęchery, Jastrzę-
bie, Jazgarzew, Jesówka, Łbiska, Orzeszyn – Pilawa, Siedli-
ska, Wólka Kozodawska, Zalesie Górne, Żabieniec.

Firma PPHU LEKARO obsługuje:
Sektor III – Północny obejmujący obszar sołectw Julianów
i Józefosław oraz obszar miasta Piaseczno na wschód od
linii kolejowej Warszawa – Radom.

Odbiór odpadów będzie odbywał się w godz. 7.00–20.00
według harmonogramów. W dniu odbioru należy wystawić
pojemniki lub worki przed posesję do godz. 7.00 lub udostęp-
nić altanki śmietnikowe. W przypadku gromadzenia odpadów
w altanach śmietnikowych musi być zapewniony dostęp do
altany od strony drogi lub ulicy.

Zasady odbioru odpadów nie ulegają zmianie, tzn.:
• odpady komunalne zmieszane powinny być gromadzone
w pojemnikach;
• odpady segregowane „suche” (papier, plastik, metal, tek-
stylia) należy gromadzić w workach koloru żółtego lub opi-
sanych pojemnikach; worki na ww. odpady będą pozosta-
wiane przez Wykonawców na posesji na zasadzie wymiany;
• odpady szklane należy gromadzić w workach koloru zielonego
lub opisanych pojemnikach; worki na ww. odpady będą pozo-
stawiane przez Wykonawców na posesji na zasadzie wymiany;
• odpady zielone i bioodpady należy gromadzić w pojemni-
kach lub przeźroczystych workach dowolnego koloru (z wy-
łączeniem żółtego i zielonego) o pojemności maks. 120 l;
mieszkańcy sami zaopatrują się w ww. worki.

Szczegółowe zasady dotyczące sposobu segregacji
będą opisane w harmonogramach dostarczonych przez
Wykonawców, ulotkach oraz na stronie internetowej gminy.

W przypadku gromadzenia odpadów w pojemnikach lub
workach niezgodnie z ich przeznaczeniem, odpady nie zostaną
odebrane, a pojemnik zostanie oznakowany czerwoną kartką.

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami oraz indy-
widualne numery rachunków bankowych nie ulegną zmianie.

Nadal będzie funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (PSZOK) w Piasecznie przy ul. Technicz-
nej 6. Punkt jest czynny pn - pt. w godz. 9.00–18.00 oraz w so-
boty w godz. 9.00–17.00. Od marca do listopada w trzecią
sobotę miesiąca w godz. 9.00–17.00 będzie czynny punkt mo-
bilny w Złotokłosie przy ul. 3 Maja na placu targowym. 

Do ww. punktów można bezpłatnie oddać następujące
odpady pochodzące z gospodarstw domowych:
• odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, duże ele-
menty metalowe, drewniane lub z tworzyw sztucznych),
• gałęzie (drobne), trawę, liście, sprzęt AGD, audio-wideo,
komputerowy, elektronarzędzia, zabawki elektryczne i elek-
troniczne, zużyte baterie i akumulatory,
• przeterminowane leki, termometry i inne odpady zawiera-
jące rtęć, zużyte oleje w opakowaniach, środki ochrony roślin
i opakowania po tych substancjach, resztki farb i rozpuszczal-
ników w opakowaniach, odpadowe środki chemiczne, frakcje
surowcowe i opakowaniowe,  opony – maks. 4 sztuki od jed-
nego mieszkańca, drobne odpady poremontowe.

Mieszkańcy, którzy oddają odpady, mogą zostać po-
proszeni o okazanie kopii złożonej deklaracji lub potwier-
dzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Odbiór odpadów 
w 2017 roku

Skwerek zamiast rudery
Do końca grudnia zostanie wyburzony budynek dawnej siedziby Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 3.

Budynek po MGOPS stoi bezu-

żytecznie od kilku lat, służąc

głównie jako magazyn i składo-

wisko mniej potrzebnych rze-

czy. Nie stanowi on żadnej war-

tości architektonicznej i jest 

tak bardzo zdewastowany, że

mija się z celem jego wyremon-

towanie.

– Pomieszczenia w tym bu-

dynku nie spełniają żadnych

norm architektonicznych, ścia-

ny są zgrzybiałe, a fundamenty

są w bardzo złym stanie tech-

nicznym, ciężko więc ulokować

tu jakiekolwiek usługi dla miesz-

kańców, choć sama lokalizacja

jest bardzo dobra. Remont bu-

dynku byłby bardzo kosztowny

i trudny technicznie do wyko-

nania. Z tego powodu podjęli-

śmy decyzję o wyburzeniu tego

obiektu – mówi I zastępca bur-

mistrza Daniel Putkiewicz.

Wybrany w przetargu wy-

konawca rozbiórki, firma APG

Invest, deklaruje, że wykona

prace do końca grudnia te-

go roku. Wraz z budynkiem

znikną również przylegające

do niego pomieszczenia gospo-

darcze. W wyniku tych działań

pomiędzy budynkiem Urzędu

Miasta i Gminy a Przystan-

kiem Kultura otworzy się

nowa, multifunkcyjna prze-

strzeń, która będzie rezerwą

terenową dla mniejszych wy-

darzeń kulturalnych. Teren

wzbogacony zostanie drobną

zielenią i ławkami, na których

będzie można odpocząć. Koszt

prac rozbiórkowych to blisko

40 tys. zł.

*

Trwa już rozbiórka dawnej siedziby MOPS                                   Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

– 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 spę-

dziła czas. Także młodzi ludzie

mają czerpać naukę z tych nieco-

dziennych spotkań. Akcja ma bo-

wiem na celu zwrócenie uwagi

młodzieży na samotność  i mar-

ginalizację seniorów. Niekiedy

jest to jedyna okazja, by czerpać

z bogatego życiowego doświad-

czenia starszych sąsiadów, którzy

na co dzień są zapomnieni. 

– 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 trzyna-

ście restauracji, które są fundato-

rem obiadów, są to: restauracja ho-

telu De Silva, Gaumarjos, Mela

Verde, Karczma Smaczna Chata,

Zawrotnica, Odjazd, Bar PIK, Ka-

wiarnia Fryderyk, Szara Eminen-

cja, Puławska 4, Obiady Domowe

Szkolna 9, Jacek Placek, Bisto Lunch.

Dzięki partnerom będziemy mogli

spotkać się z ponad 40 seniorami. 

Wolontariusze, wytypowani

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). Osoby

starsze wytypuje Miejsko - Gmin-

ny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Piasecznie, który na co dzień

świad-czy pomoc osobom star-

szym i  samotnym, zna ich po-

trzeby i możliwości. Jeżeli ktoś z

Państwa zna osobę samotną, czy

też jest taką osobą i chciałby wziąć

udział w akcji „Obiad z seniorem”,

prosimy o kontakt z koordynato-

rem akcji w MGOPS Wiolettą

Urban, tel. 22 756 72 63 w. 110, 

w terminie do 09.12.2016r. Akcja

skierowana jest do wszystkich se-

niorów zamieszkałych w gminie

Piaseczno. Honorowy patronat

nad akcją objął Burmistrz Miasta 

i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis.

*

Trwa akcja społeczna „Obiad z seniorem”.

Obiad z seniorem

Szanowni Państwo,
Gmina Piaseczno uprzejmie informuje, że w harmonogramie
wywozu odpadów z sektora III Rejony: I – VIII (dla zabudowy jed-
norodzinnej), nastąpiła pomyłka pisarska w terminach odbioru
choinek w miesiącu styczniu 2017 roku. Prawidłowe daty odbioru
w/w odpadów w poszczególnych Rejonach są następujące: 10.01
– rejon I i II, 11.01 – rejon III i IV, 12.01 – rejon V i VI, 14.01 rejon VII i VIII
Jednocześnie informujemy, że w harmonogramie dla miej-
scowości Henryków Urocze nastąpiła pomyłka w nazewnictwie
dnia tygodnia, w którym będzie odbierane szkło. Prawidłową
nazwą będzie piątek. Podane daty odbioru są prawidłowe.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

UWAGA !!!
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Budownictwo kubaturowe

Modernizacja zespołu bu-

dynków kolejki wąskotorowej

wraz z zagospodarowaniem te-

renu – trwa weryfikacja i po-

prawa opracowania pn. „Analiza

możliwości racjonalnego wyko-

rzystania wysokoefektywnych

systemów alternatywnych zapo-

trzebowania w energię”.

Projekt i budowa parkingu

w Piasecznie – opracowano kon-

cepcję architektoniczną otwar-

tego wielopoziomowego bu-

dynku parkingowego przy ul.

Nadarzyńskiej w Piasecznie wraz

z zagospodarowaniem terenu 

i wizualizacją 3D.

Budowa budynku A2 przy

ul. Świętojańskiej w Piasecznie

– trwa wykonywanie stropu nad

parterem. Umowny termin reali-

zacji: do 12 października 2017 r.

Umowna wartość robót brutto: 

5 958 233,51 zł.

OSP Bobrowiec – adaptacja

poddasza na cele użytkowe –

trwają prace wykończeniowe.

Umowna wartość robót brutto:

452 353,50 zł.

Centrum Edukacyjno-Mul-

timedialne – trwa procedura

przetargowa na wybór wyko-

nawcy robót budowlanych.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Za-

lesiu Dolnym – na ukończeniu są

prace dekarskie, wykonywane są

obróbki blacharskie na rozbudo-

wywanej części, trwają prace na

elewacji, zamontowano stolarkę

okienną, trwają prace instala-

cyjne elektryczne i sanitarne.

Umowny termin realizacji: do 17

lutego 2017 r. Umowna wartość

robót brutto: 11 721 782,33 zł.

Szkoła Podstawowa nr 5 

w Piasecznie – trwa moderniza-

cja pomieszczeń gospodarczych

szkoły.Umowny termin realizacji:

do 16 grudnia 2016 r. Umowna

wartość robót brutto: 24 868,93 zł.

Przedszkole nr 11 – zakończono

prace związane z I etapem ter-

momodernizacji budynku przed-

szkola. Umowna wartość robót

brutto: 607 869,97 zł.

Budowa budynku sportowo-

-rekreacyjnego w Woli Gołkow-

skiej – trwają prace wykończe-

niowe.Umowny termin realizacji:

do 15 marca 2017 r. Umowna war-

tość robót brutto: 1 068 273,17 zł.

Inwestycje drogowe

• Przebudowa ul. Szpitalnej na od-

cinku od ul. Sienkiewicza do al.

Kalin o łącznej długości 900 m,

wraz z odwodnieniem – wniosek

o wydanie decyzji ZRID jest roz-

patrywany w Starostwie Powia-

towym.

• Ciąg pieszo-rowerowy na prze-

dłużeniu ul. Kombatantów w Jó-

zefosławiu – wykonano projekt

budowlany i uzyskano pozwole-

nie na budowę.

• Al. Wilanowska – ul. Jeziorki, Za-

lesie Dolne, projekt i budowa ciągu

ulic od ul. Granicznej do ul. Dwor-

cowej – trwają prace, zaawanso-

wanie całości prac ok. 70%.

• Projekt rewitalizacji skweru

Stefana Kisielewskiego wraz 

z przebudową odcinka ulic Ko-

ściuszki i Sierakowskiego oraz

przebudowa Kanału Piaseczyń-

skiego od komory przy budynku

sądu do wlotu do kanału otwar-

tego w rejonie parku – trwa

przebudowa, zaawansowanie

całości prac ok. 30%.

• Projekt i budowa ul. Wilanow-

skiej w Józefosławiu na odcinku

od ul. Działkowej do ul. Uroczej –

podpisano umowę na realizację

zadania z terminem zakończenia

w maju 2017 r.

• Koncepcja układu komunikacyj-

nego oraz projekty powiązań

dróg gminnych i powiatowych 

z węzłem „Antoninów” na dro-

dze S-7 – do Starostwa Powiato-

wego złożono wniosek o wyda-

nie pozwolenia wodnoprawnego

i wystąpiono o uzgodnienie kon-

strukcji nawierzchni i projektu

stałej organizacji ruchu. Uzgod-

niono inwentaryzację zieleni.

• Projekt przebudowy ulic: Pół-

nocnej, Świerkowej, Borowej,

oraz parkingu przy ZSP w Pia-

secznie i ul. Głównej w Bobrowcu

– otrzymano decyzję ZRID dla

ulic: Północna, Świerkowa, Bo-

rowa, natomiast dla ul. Głównej

wniosek o wydanie decyzji ZRID

jest rozpatrywany w Starostwie

Powiatowym. Wybrano wyko-

nawcę dla przebudowy ul. Pół-

nocnej i parkingu przy ZSP. Na

parking przy ZSP w Piasecznie

uzyskiwane jest pozwolenia na

użytkowanie. Prace na ul. Północ-

nej trwają, zawansowanie całości

prac ok. 65%.

• Projekt budowy ulic Krótkiej 

i Olchowej oraz budowa ul. Ol-

chowej w Józefosławiu – projekty

ulic zostały opracowane i uzgod-

nienie w ZUD. W Starostwie Po-

wiatowym trwa procedura zwią-

zana z wydaniem decyzji po-

zwolenia wodnoprawnego.

• Projekt budowy ul. Wenus w Jó-

zefosławiu wraz z odwodnie-

niem, wielobranżowy projekt

oraz budowa – opracowywano

dokumentację projektową, uzy-

skano decyzję pozwolenia na bu-

dowę. Trwa procedura wyboru

wykonawcy.

• Projekt budowy ul. Żytniej na

odcinku od ul. Jarząbka do ul.

Nadarzyńskiej w Piasecznie oraz

budowa – trwają prace projek-

towe i procedura wydania decy-

zji o środowiskowych uwarun-

kowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia niezbędna dla

wydania pozwolenia wodno-

prawnego.

• Ul. Okrzei – uzyskano decyzję

ZRID, wybrano wykonawcę bu-

dowy przedmiotowej ulicy, za-

wansowanie całości prac ok. 35%.

• Projekt budowy ul. Śląskiej 

w Piasecznie oraz budowa –

otrzymano decyzję ZRID, jeden

z właścicieli działek złożył pro-

test na ww. decyzję, odwołanie

przesłano do wojewody. Woje-

woda wydał decyzję umarzającą

postępowanie odwoławcze od

decyzji starosty.

• Projekt układu drogowego wraz

z odwodnieniem w obszarze ulic

Berberysowej, Irysów i Astrów 

w Piasecznie oraz budowa – opra-

cowywano koncepcję, wybrano

biuro projektów na opracowanie

projektu zgodnie z koncepcją, od-

było się spotkanie z mieszkań-

cami w sprawie opracowy-

wanego projektu, mieszkańcy

zgłosili uwagi. Biuro projektów po

uzgodnieniu z gminą w miarę

możliwości, zgodnie z warun-

kami technicznymi, jakim po-

winny odpowiadać drogi i ich

usytuowanie, wprowadzi propo-

nowane zmiany do projektu 

i złoży wariant do gminy w celu

jego uzgodnienia.

• Projekt skrzyżowania ul. Rybnej

z ul. Gościniec, Wola Gołkowska

– opracowano dokumentację pro-

jektową i przekazano do Starostwa

jako pomoc rzeczową.

• Przebudowa ul. Geodetów na

odcinku od ul. Puławskiej do ul.

Julianowskiej, przebudowa ka-

nału deszczowego w ulicach Gra-

nitowej i Rubinowej, oświetlenie

i monitoring ul. Granitowej oraz

projekt ul. Energetycznej, od ul.

Geodetów do ul. Rubinowej –

trwa procedura związana z wy-

daniem decyzji o uwarunkowa-

niach środowiskowych.

• Projekt budowy ul. Polnej 

w Chyliczkach wraz z odwodnie-

niem od ul. Urbanistów do ul. Mo-

niuszki oraz budowa – wybrano

biuro projektów do opracowywa-

nia projektu, projekt jest opraco-

wywany.

• Budowa fragmentu ul. Cyra-

neczki w Józefosławiu – wybrano

wykonawcę, zaawansowanie ca-

łości prac ok. 90%.

• Projekt ul. Tukanów w Piasecz-

nie – trwa przygotowanie mate-

riałów do procedury zapytania 

o cenę dla wyboru biura projektu.

• Projekt wraz z budową ul. Szkol-

nej w Piasecznie od ul. Wojska Pol-

skiego do ul. Powstańców War-

szawy – wybrano biuro projek-

tów, trwa opracowywanie kon-

cepcji budowy ul. Szkolnej po uwa-

gach wniesionych przez gminę.

• Połączenie ul. Rybackiej z ul.

Świętojańską w Żabieńcu – opra-

cowano koncepcję.

• Projekt oraz budowa skrzyżo-

wania ul. Sikorskiego z ul. Wojska

Polskiego w Piasecznie – zadanie

zakończono.

• Projekt ul. Dworcowej od ul.

Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II

w Piasecznie, z rondem i mostem

– wybrano biuro projektów, trwa

opracowywanie projektu.

• Projekt Traktu nad Perełką – wy-

brano biuro projektów i opraco-

wano koncepcję.

• Projekt ul. Spacerowej i aktuali-

zacja projektu drogi 3 KDD w Jó-

zefosławiu – wybrano biuro pro-

jektów, trwa opracowywanie

projektu, który uwzględni suge-

stie mieszkańców, tak aby speł-

niały wytyczne zgodnie z rozpo-

rządzeniem ministra w sprawie

warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać drogi i ich

usytuowanie.

• Budowa ul. Watykańskiej, Sie-

dliska – opracowano koncepcję.

• Projekt i budowa ciągu pieszego

na odcinku od ul. Sierakowskiego

do Parku Miejskiego w Piasecznie

– wybrano biuro projektów, trwa

sprawdzanie opracowanego pro-

jektu. Biuro projektów przygoto-

wuje materiały do wniosku o po-

zwolenie na budowę.

• Projekt przebudowy mostka 

w Piasecznie – wybrano biuro

projektów, otrzymano pozwole-

nie wodnoprawne. Biuro projek-

tów przygotowuje materiały nie-

zbędne do wniosku o wydanie

pozwolenia na budowę.

• Projekt budowy skrzyżowania

wraz z sygnalizacją świetlną

drogi wojewódzkiej nr 722, ul. Pol-

skiego Państwa Podziemnego 

z ul. 3 Maja i al. Kasztanów w Pia-

secznie – analizowany jest pro-

jekt umowy dotyczący współ-

pracy przy przebudowie skrzy-

żowania ulic Stołecznej, Pod Ba-

teriami, 3 Maja i al. Kasztanów,

którą przysłało MZDW.

Inwestycje oświetleniowe

Wykonano bądź uzupełniono

oświetlenie drogowe następują-

cych ulic:

• ul. Poznańskiej w Złotokłosie,

ul. Skowronków w Wólce Prac-

kiej, ul. Brzózek w Chojnowie,

oświetlenie terenu rekreacyjno-

sportowego Orzeszyn, ul. Srebr-

nych Świerków i ul. Kombatan-

tów w Julianowie, oświetlenie

przejść dla pieszych ul. Źródlanej

w Wólce Kozodawskiej, ul. Pod

Brzeziną w Woli Gołkowskiej.

Wykonano projekt oświetlenia

drogowego ulic:

•  ul. Porannej Bryzy w Jastrzębiu,

ul. Mazowieckiej w Bobrowcu od-

cinek od ul. Bobrowieckiej do Żwi-

rowej, ul. Źródlanej w Wólce Ko-

zodawskiej na odcinku od ul.

Polnych Kwiatów do ul. Droga Dzi-

ków, ul. Bobrowieckiej od ul. Ma-

zowieckiej w kierunku połu-

dniowo-zachodnim w Bobrowcu,

ul. Gwalberta w Kamionce odci-

nek od ul. Północnej do ul. Boro-

wej, ul. Wierzbowej 2C i ul. Tata-

raku 7 w Baszkówce i doświetlenie

przystanku przy ul. Klonowej 

w Chojnowie.

Realizowane są budowa oświe-

tlenia drogowego lub doświetle-

nie następujących ulic:

• ul. Słonecznego Lata w Zale-

siu Górnym, ul. Kraszewskiego 

w Złotokłosie, ul. Jabłoniowej 

w Piasecznie, ul. Źródlanej w

Wólce Kozodawskiej na odcinku

od ul. Polnych Kwiatów do ul.

Droga Dzików, ul. Bobrowieckiej

od ul. Mazowieckiej w kierunku

południowo-zachodnim w Bo-

browcu, ul. Pod Lasem w Runo-

wie, ul. Do Lasu w Siedliskach, ul.

Halin i ul. Suchej w Kamionce

oraz ul. Mazowieckiej w Bo-

browcu na odcinku od ul. Bobro-

wieckiej do ul. Żwirowej.

Opracowywane są projekty bu-

dowy oświetlenia drogowego

nw. ulic:

• ul. Konika Polnego w Jesówce, ul.

Bukietowej w Wólce Kozodawskiej

i ul. Antonówki w Baszkówce.

Remonty dróg

Wykonano remont nw. dróg:

• ul. Sybiraków, Julianów, ul.

Świstaka w Siedliskach, ul. Mo-

niuszki, Zalesie Dolne, dostawa

tłucznia dla sołectw, ul. Prze-

jazd, Chylice, ul. Grottgera, Zło-

tokłos, ul. Grójecka, Złotokłos,

ul. Szaniec, Gołków, ul. Barce-

lońska, Głosków, ul. Turkawki,

Jastrzębie, ul. Przybosia, Pia-

seczno, ul. Osiedlowa, Józefo-

sław, ul. Tenisowa, Józefosław,

ul. Fabryczna, ul. Różana, Zale-

sie Dolne, ul. K Jarząbka, Pia-

seczno, ul. Świętojańska, Pia-

seczno, ul. Krótka i ul. Jeżynowa,

Wola Gołkowska , ul. Kacza,

Szczaki, ul. Zawadzka, Wólka

Pracka, utwardzenie terenu na

ul. Poniatowskiego w Piasecznie

pod miejsca postojowe, ul. War-

szawska i ul. Kraszewskiego,

Złotokłos, ul. Sobieskiego, Pia-

seczno, ul. Mokra, Henryków,

ul. Jerozolimska, Piaseczno, ul.

Krótka, Piaseczno, ul. Wierz-

bowa, Baszkówka, ul. Leśna, ul.

Czereśniowa, Pilawa, ul. He-

mara, Piaseczno, ul. Graniczna,

Głosków Letnisko, ul. Korczun-

kowa, Głosków, ul. Polna, Zalesie

Dolne, ul. Sienkiewicza, Pia-

seczno, ul. Choinkowa, Głosków

Wieś, ul. Markowskiego i ul. Że-

glińskiego, Piaseczno, ul. Sa-

renki, Zalesie Górne, remont

chodnika ul. Ogrodowej, Józefo-

sław, remont chodnika odcinek

ul. Kameralnej od strony ul. Wi-

lanowskiej, Józefosław, likwida-

cja barier architektonicznych na

terenie miasta i gminy Pia-

seczno, ul. Zaleśna, Piaseczno

oraz utwardzenie terenu przy

ul. Ogrodowej (obok kościoła),

Józefosław.

• ul. Zagrodowej, Piaseczno, ul. Su-

chej, Kamionka.

Odwodnienia

• Opracowano koncepcję od-

wodnienia ul. Beniowskiego 

w Piasecznie, wykonano projekt

przepustu w ul. Słonecznej 

w Baszkówce, projekt odwodnie-

nia budynków komunalnych 

w Bąkówce, wykonano operat

wodnoprawny i uzyskano decy-

zję na likwidację sączków melio-

racyjnych w Bąkówce przy bu-

dynkach komunalnych, wykona-

no projekt odwodnienia ul. Lipo-

wej w Złotokłosie, ulic Pięknej, Po-

lnej i Jeziorki w Zalesiu Dolnym

oraz aktualizację projektu odwod-

nienia ulic w Zalesiu Dolnym

wraz ze zlewnią w ul. Wilanow-

skiej tj. Wiejskiej, Kwiatowej, Spo-

kojnej, Cichej, Miłej, Leśnej, Dale-

kiej, Parkowej i Sosnowej.

• Wykonano odwodnienie ciągu

ulic: al. Lipowa, ul. Kucewi-

czówny i ul. Kordeckiego w Pia-

secznie, ul. Wiejskiej w Piasecz-

nie, części terenu miejscowości

Złotokłos, a także wykonano

konserwację przydrożnych ro-

wów odwodnieniowych.

• W trakcie realizacji jest odwod-

nienie ul. Wspólna Droga w Ka-

mionce.

*

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Prace budowlane na ul. Wilanowskiej                                          Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA



Piaseczyńska KULTURA

W tym roku Orkiestra gra dla

ratowania życia i zdrowia dzieci

na oddziałach ogólnopedia-

trycznych oraz dla zapewnienia

godnej opieki medycznej senio-

rom. Piaseczno zawsze może li-

czyć na hojność swoich miesz-

kańców, w zeszłym roku na

naszym terenie zebrana został

rekordowa kwota 170 tys. zł. Ko-

lejny rekord jest wielce moż-

liwy, gdyż jak informuje Karo-

lina Hofman, szefowa piase-

czyńskiego sztabu, zaintereso-

wanie przy rejestracji wolonta-

riuszy jest duże.

Wydarzenia towarzyszące

Finałowi WOŚP w Piasecznie za-

czną się już w piątek 13 stycznia

– wtedy zagra lokalny folko-

wy zespół Łysa Góra. Będą też

sobotnie występy teatralne, 

a zwieńczeniem całej impre-

zy będzie niedzielny koncert

gwiazdy muzyki pop – Margaret.

Piosenkarka jest obecnie na ab-

solutnym topie, w 2015 roku zdo-

była m.in. nagrodę Eska Music

Award w kategorii Najlepsza Ar-

tystka oraz w kategorii Najlepszy

Artysta w Sieci. W zeszłym roku

zdobyła również nagrodę MTV

Music Award 2015 w kategorii

Najlepszy Polski Artysta.

Piosenkarka, znana z takich

przebojów jak „hank You Very

Much”, „Tell Me How Are Ya”,

„Wasted” czy hymnu na Mi-

strzostwa Świata w Piłce Siat-

kowej „Start a Fire”, wyjdzie na

scenę około godz. 19.00. Jak za-

wsze w jej przypadku, można

spodziewać się dużego show 

i dużej dawki pozytywnej ener-

gii. Obecnie w stacjach radio-

wych lansowany jest jej nowy

przebój „Elephant”, którego na

pewno nie zabraknie w Piasecz-

nie.

Tradycyjnie o godz. 20.00

odbędzie się światełko do nieba,

czyli pokaz sztucznych ogni or-

ganizowany przez Biuro Promo-

cji i Informacji Gminy.

Przebojowa Margaret będzie gwiazdą
najbliższego 25. Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 15 stycznia 
w Piasecznie.

Orszak rozpocznie się o godz.

13.30 przy budynku Domu Kul-

tury (ul. Kościuszki 49). Pochód

obejmie przejście ulicami miasta

połączone z przedstawieniem

scen towarzyszących narodzi-

nom Jezusa, wystawianych 

w przestrzeni publicznej. Plano-

wanym zakończeniem wyda-

rzenia jest dojście do żywej

szopki i wspólne kolędowanie

na rynku w Piasecznie, prowa-

dzone przez zaproszony zespół

muzyczny, które rozpocznie się

o godz. 14.15.

Zapraszamy dzieci i doro-

słych do udziału w Orszaku

oraz do wspólnego śpiewania

kolęd. Zachęcamy do przybycia

w strojach pastuszków, anioł-

ków, zwierząt i innych postaci

związanych z wydarzeniem

narodzin Jezusa.

W tym roku jest także okazja

do wzięcia udziału w dwóch kon-

kursach i wygrania wspaniałych

nagród. Tematy konkursów to:

• najlepsze przebranie w czasie

Orszaku,

• rodzinne wykonanie kolędy.

Więcej szczegółów można

znaleźć na naszej stronie inter-

netowej: naswoimmiejscu.pl oraz

na: b.com/naswoimmiejscu.

Organizatorem wydarze-

nia jest Fundacja Na Swoim

Miejscu, która już po raz dru-

gi organizuje Orszak Trzech

Króli w Piasecznie. – W ze-

szłym roku Orszak spotkał się

z ogromnym zainteresowa-

niem mieszkańców, przekra-

czając nasze oczekiwania, dla-

tego postanowiliśmy jeszcze

bardziej rozbudować tę uroczy-

stość w tym roku – mówi Bar-

tłomiej Gajewski, sekretarz

Fundacji Na Swoim Miejscu.

Patronat nad imprezą objął

m.in. Burmistrz Miasta i Gminy

Zdzisław Lis, a gmina Piaseczno

wspiera organizację koncertu

kolęd na rynku.

*

Orszak Trzech Króli
6 stycznia z okazji uroczystości Objawienia Pańskiego ulicą Kościuszki przejdzie ko-
lorowy Orszak Trzech Króli zwieńczony koncertem kolęd na piaseczyńskim rynku.

Margaret na WOŚP

Mieszkańcy naszej gminy mogą oddać swoje głosy 
w kategoriach „Perła Przedsiębiorczości”, „Perła Ma-
zowsza” i „Perła Sportu”. 
Wystarczy wypełnić i wrzucić kartę do głosowania do urny
ustawionej w Urzędzie Miasta i Gminy, kliknąć przycisk
„głosuję” na stronie www.perlymazowsza.pl lub zagłoso-
wać na stronie www.facebook.com/PerlyMazowsza2016
poprzez kliknięcie przycisku „Like” pod postem danej firmy,
wydarzenia bądź sportowca, na których chcemy oddać
głos. Głosować można też, wysyłając SMS-a na numer 7136
– szczegóły tej formy głosowania można poznać na stronie
konkursu. Każdy oddany głos ma szansę wygrać cenną
nagrodę.

Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie naj-
lepszych przedsiębiorców oraz sportowców, najciekaw-
szych ofert turystycznych oraz wydarzeń organizowanych
w regionie. Statuetka Perły Mazowsza nie tylko dowodzi 
wysokiej jakości świadczonych usług i zaangażowania, lecz
przede wszystkim świadczy o docenieniu firmy, wydarzenia
czy sportowca przez osoby z lokalnej społeczności.

Z terenu gminy Piaseczno w kategorii „Perła Przedsię-
biorczości” w głosowaniu biorą udział firmy: Softman S.A.,
Kawiarnia Fryderyk i Nadleśnictwo Chojnów. W kategorii wy-
darzeń konkurują o państwa głosy Frog Race, Świeczowisko
z parasolem i Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa, a w kategorii
sportowej Klub Sportowy „Grawitacja”, Stowarzyszenie
„Kondycja” oraz MKS Piaseczno – klub piłki nożnej.

Głosowanie będzie trwać do 12 lutego 2017 r. Organiza-
torem konkursu jest Agencja Marketingowa Ramzes, a jed-
nym z partnerów jest gmina Piaseczno.

Komunikacja miejska w okresie
świąteczno-noworocznym
W związku z organizacją ko-
munikacji miejskiej w okre-
sie Świąt Bożego Narodzenia,
Nowego Roku i Święta Trzech
Króli ZTM informuje o zmia-
nach w kursowaniu poszcze-
gólnych linii strefowych.

W dniu 24.12.2016 r. (Wigilia - sobota):
• obowiązuje rozkład jazdy soboty
• korekta trasy (rozkład specjalny) dla linii 739 - przez ul.
Karczunkowską w zastępstwie linii 209
• rozkłady specjalne dla linii autobusowych (częściowe za-
wieszenie wytypowanych kursów) 700, 709, 717, 730 735,
736, L-8, L-16, L-17, L-18, L-19, L-20, L-22 i L-39.

W dniach 25-26.12.2016 r. (Boże Narodzenie -
niedziela+poniedziałek):
• zawieszenie kursowania linii autobusowych 717 i 735
• zawieszenie wybranych kursów linii autobusowych 700, 709 i 728
•korekta trasy (rozkład specjalny) dla linii 739 - przez ul.
Karczunkowską w zastępstwie linii 209

W dniach 27-30.12.2016 r. (wtorek-piątek) i 2-5.01.2017
r. (poniedziałek-czwartek):
• obowiązuje rozkład jazdy dnia powszedniego
• rozkład specjalny linii 709

W dniu 31.12.2016 r. (Sylwester - sobota), 01.01.2017 r. (Nowy
Rok - niedziela) oraz 06.01.2017 r. (Trzech Króli - piątek):
• obowiązuje rozkład jazdy soboty

www.ztm.waw.pl

Kabaret z Pazurem

To będzie dawka dobrego hu-

moru na żywo. Cezary Pazura

jest wyrazistą postacią polskiej

sceny satyrycznej. Jako komik dał

się poznać w pierwszym polskim

sitcomie „13 posterunek”.

Ceni sobie żywy kontakt 

z publicznością, dlatego stworzył

już cztery programy rozrywkowe,

z którymi występuje w całej Pol-

sce. Nie miesza się do polityki.

Uprawia satyrę obyczajową. Ha-

słem przewodnim jego ostatniego

programu jest „Precz ze smut-

kiem i szarością”. Podczas spotka-

nia w Domu Kultury pod hasłem

„he best of 2016” zaprezentuje

najlepsze gagi z 2016 roku.

Pomimo swojego satyrycz-

nego usposobienia jest także wy-

jątkowym aktorem, który zawo-

dowo gra w teatrach i filmach.

Debiutował w 1986 roku w filmie

„Czarne Stopy”. Zagrał w ponad

sześćdziesięciu filmach produkcji

polskiej, austriackiej i niemieckiej.

Występ Cezarego Pazury od-

będzie się 27 stycznia 2017 roku 

o godzinie 20.00. Wstęp 40 zł. 

Bilety do nabycia wyłącznie 

w przedsprzedaży w kasie bileto-

wej w Domu Kultury, ul. Ko-

ściuszki 49, od 17 stycznia – od go-

dziny 17.30.

Koniec stycznia upłynie pod znakiem 
żartów. Wszystko za sprawą stand-upu
Cezarego Pazury, który 27 stycznia 
zaprezentuje wszystko, co najlepsze.

Trwa głosowanie
na Perły Mazowsza


