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Sesja Rady Miejskiej

2 maja Urząd nieczynny

4 czerwca - referendum gminne ?

odbędzie się 19 kwietnia
2017 r. o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

W sobotę 22 kwietnia 2017 r.
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
będzie czynny w godz. 8.00-16.00
natomiast nie będzie czynny we
wtorek 2 maja 2017 r. Dyżur pełnić będzie Straż Miejska w godz.
6.00-22.00.

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej 19 kwietnia
radni zdecydują czy w naszej gminie odbędzie się
referendum w sprawie przyłączenia Piaseczna do
Miasta Stołecznego Warszawy jako metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego. Dylematy związane z projektem kontrowersyjnej
ustawy prezentujemy na stronach 4-5.
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Przebudowa skrzyżowań
Bieżące informacje o planowanej przebudowie skrzyżowania ul. Puławskiej i Okulickiego oraz skrzyżowania ul. Armii Krastr. 2, 3
jowej i Chyliczkowskiej.

Budżet Obywatelski
w Piasecznie
W 2018 roku wydzielona zostanie część
środków ﬁnansowych w budżecie gminy,
o wydatkowaniu której, w głosowaniu
str. 3
zadecydują sami mieszkańcy.

Co dalej z płatną strefą
parkowania?

W marcu obyły się konsultacje społeczne
dotyczące uruchomienia w centrum miastr. 6
sta strefy płatnego parkowania.

Rada Seniorów
Rada Miejska na marcowej sesji powołała
Piaseczyńską Radę Seniorów, która będzie
doradzać burmistrzowi w sprawach dostr. 7
tyczących tej grupy społecznej.

Obchody Konstytucji
3 maja

Plan uroczystości patriotycznych oraz informacje o Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej.
str. 8

Centrum Edukacyjno-Multimedialne
Ruszyła budowa spektakularnego obiektu
w centrum Piaseczna, który będzie łączył
funkcje szkoły, przedszkola oraz multiteki
– głównej siedziby Biblioteki Publicznej.
Umowę z firmą Polaqua z Wólki
Kozodawskiej na budowę Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie gmina podpisała 21 marca. Już kilka dni później
rozpoczęły się prace porządkowe,
związane z wycinką drzew owocowych po dawnym sadzie, a 10
kwietnia wyburzony został budynek dawnej piekarni „Społem”,
który znajdował się na działce objętej inwestycją. Wkrótce rozpoczną się prace przy budowie
fundamentów nowego obiektu.
– Przed nami realizacja największej inwestycji oświatowej
w historii Piaseczna. Nowy kompleks będzie kosztować blisko 50
mln zł. To niewątpliwie inwestycja
najdroższa, ale równocześnie
jedna z najbardziej potrzebnych
w naszej gminie – mówi burmistrz
Zdzisław Lis. – Prace budowlane
rozpoczną się na przełomie marca
i kwietnia, potrwają dokładnie 20
miesięcy, więc jeszcze przed końcem 2018 roku będziemy mogli cieszyć się z najnowocześniejszego
obiektu użyteczności publicznej
w Piasecznie – dodaje burmistrz.
Dogodna lokalizacja
Obiekt powstanie w pobliżu dużych osiedli przy ul. Jana
Pawła II, na terenach pozyskanych przez gminę kosztem kilku
milionów złotych. Była to skom-

plikowana operacja, gdyż gmina
musiała prowadzić równolegle negocjacje z kilkoma właścicielami, następnie scalić wykupione działki oraz zmienić plan
zagospodarowania przestrzennego tak, aby dopuszczał nowe
funkcje.
Parkingi i główne kierunki
dojść do budynku zlokalizowano
w częściach północnych działki,
przylegających do ul. Jana Pawła II.
Od strony południowej budynku
przewidziano strefę rekreacyjnosportową dla uczniów. Dziś obszar
ten nie należy do reprezentacyjnych części miasta, za to po zrealizowaniu tej inwestycji oraz modernizacji pobliskiego targowiska
zyska nowe, przyjazne oblicze.
W międzyczasie powstanie też
nowy odcinek ul. Żytniej, który
m.in. będzie obsługiwał dojazd do
szkoły.
Trzy funkcje obiektu
Kompleks będzie podzielony na trzy części funkcjonalne:
szkołę podstawową z halą sportowo-widowiskową, przedszkole
oraz nowoczesne centrum multimedialne, gdzie przeniesie się
główna siedziba Biblioteki Publicznej. Powierzchnia użytkowa
budynku wyniesie ponad 11 tys.
metrów kwadratowych.
cd. na str. 6

Podpisanie umowy z wykonawcą budowy Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Rozbiórka dawnej piekarni na terenie inwestycji
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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Sprawozdanie z pracy burmistrza
Przetargi od 8 lutego do 22 marca 2017 r.

22 marca 2017 r.

Na początku sesji radni przyjęli protokół z 31. sesji Rady Miejskiej,
sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił przewodniczący Rady Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu wniosków i interpelacji skarbnik zapoznała radnych z sytuacją ﬁnansową gminy.
Zmiany budżetowe
Radni wprowadzili następujące zmiany w budżecie na 2017 rok:
- o 478 000 zł zwiększono wydatki na zimowy i letni wypoczynek
dzieci i młodzieży z gminnych placówek oświatowych;
- 243 208 zł przeznaczono na budowę systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim;
- kwotę 2 500 zł przeznaczono na doﬁnansowanie zakupu samochodu dla potrzeb piaseczyńskiej jednostki Policji;
- zwiększono wydatki o kwotę 190 000 zł na wykonanie koncepcji
zagospodarowania terenu parku w Złotokłosie;
- zdecydowano o udzieleniu pomocy ﬁnansowej Województwu
Mazowieckiemu w wysokości 8 500 zł na działania edukacyjne
realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego;
- zdecydowano o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Województwa
Mazowieckiego poprzez wykonanie remontu chodników przy
drodze wojewódzkiej nr 722 na ul. 17 Stycznia i ul. Gerbera;
- zwiększono dochody o kwotę 179 000 zł z tytułu rozliczenia roku
2016 z ZTM Warszawa;
- 30 000 zł przeznaczono na funkcjonowanie Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
- kwotę 100 000 zł przeznaczono na budowę wiaty na placu sołeckim w Henrykowie-Uroczu.
Zagospodarowanie przestrzenne:
- radni przystąpili do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi Wólka Kozodawska;
- uchwalono zmiany oraz miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Bobrowiec;
- zmieniono nazwę ulicy z „22 lipca” na „Mieczysława Fogga”;
- nadano nazwy ulicom: Lidii Wysockiej w Julianowie, Henryka
Dobrzańskiego i Stanisława Suskiego w Złotokłosie oraz Czarodziejska i Zawietrzna w Wólce Kozodawskiej.
Nieruchomości:
- wyrażono zgodę na odpłatne nabycie na rzecz gminy Piaseczno
prawa własności nieruchomości położonej w Jesówce, przeznaczonej pod drogi gminne;
- wyrażono zgodę na nabycie lokalu w budynku przy ul. Kusocińskiego 5 i w budynku przy ul. Warszawskiej 32 B;
- radni wyrazili zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości nr 20/11 w Żabieńcu;
- wyrażono zgodę na nabycie udziału (1/2 części) współwłasności
nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 11, tzw. Domu Zośki;
- radni wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości z budynkiem
przedszkola niepublicznego przy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie;
- zmieniono uchwałę nr 76/V/2015 w sprawie ustalenia cen za
usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego;
- zmieniono uchwałę nr 1003/XXXV/2013 w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Piaseczno;
- radni określili warunki i zasady korzystania z nowych przystanków komunikacji zbiorowej na terenie gminy;
- radni zdecydowali o stworzeniu Piaseczyńskiej Rady Seniorów;
- Rada Miejska wyraziła zgodę na przystąpienie gminy Piaseczno
do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.
Pozostałe:
- radni upoważnili burmistrza do zawarcia porozumienia z gminą
Konstancin–Jeziorna i z gminą Tarczyn w sprawie powierzenia
Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
pełnienia funkcji organu doradczego burmistrzów tych gmin;
- oddalono jako niezasadną skargę T.B. na dwukrotne naruszenie
uprawnień i właściwości w decyzjach wydanych przez Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno w 1999 r. i w 2014 r.;
- oddalono jako niezasadną skargę E.P. na uchylanie się gminy
od zwrotu opłaty partycypacyjnej wniesionej przez skarżącą na
konto dewelopera i przeznaczonej na rozwój infrastruktury;
- oddalono jako niezasadną skargę E.K. na niewłaściwe prowadzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno postępowania
w sprawie rozpoznania wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego;
- uchwalono „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 r.”;
- dostosowano sieć publicznych szkół, prowadzonych przez
gminę Piaseczno oraz inne organy, do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą - „Prawo oświatowe”;
- uchwalono „Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz
kryteria wyboru ofert".
Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały dostępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.

Burmistrz ogłosił
przetargi na:
• Remont ul. Biedronki w Zalesiu
Górnym,
• budowę toalety publicznej
przy ul. Sierakowskiego w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu,
• remont ul. Kolonia, ul. Polnej
Brzozy, ul. Żurawinowej w Woli
Gołkowskiej oraz ul. Hetmańskiej w Robercinie, ul. Pałacowej
w Wólce Prackiej i ul. Bez Nazwy
w Antoninowie,
• termomodernizację i prace
adaptacyjne w budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Kauna 4,
• termomodernizację i roboty
budowlane w budynku przy ul.
Nadarzyńskiej 1 w Piasecznie,
• modernizację zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz
z zagospodarowaniem terenu I etap inwestycji - modernizację
ogrodzenia na terenie działek
nr 3/4,3/5,3/9 obr. 39 przy ul.
Sienkiewicza w Piasecznie,
• dostawę żywności do ZSP
w Chylicach.

Burmistrz zatwierdził
przetargi na:
• pielęgnację i urządzanie zieleni na terenie gminy; PUK Piaseczno Sp. z o.o., za cenę 837.825,82 zł,
• rewitalizację Parku Miejskiego
w Piasecznie; Część I: AG-Complex Sp. z o.o., za cenę 350 622,59 zł, Część II: Zakład
Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK, za cenę 288 711,79 zł, Część IV: ﬁrma
ogrodnicza PHU Marzena Szklarzewska, za cenę - 729 000,00
zł, Część V: AKANT Jacek Sławiński, za cenę 270 600,00 zł,
• dowożenie uczniów na basen
Złotokłos - Piaseczno; Przewóz Towarów i Osób Tadeusz
Kania, za cenę - 8,64 zł za 1 km,
• usługi pielęgniarskie i opiekuńcze dla podopiecznych
MGOPS z terenu gminy; Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej,
za cenę - usługa opiekuńcza17,90 zł, usługa pielęgniarska19,50 zł,
• dostawę żywności do Przedszkola nr 8 w Piasecznie; Część
I: STARLES Sp. z o.o, za cenę 50 288,60 zł, Część II: SUBUN Zakład Rozbioru i Przetwórstwa
Mięsa, za cenę - 31 865,19 zł,
Część III: STARLES sp. z o.o, za
cenę - 58 848,82 zł, Część IV:
COLDNORD Sp. z o.o., za cenę 24 877,65 zł, Część V: AMARANTUS Zdrowa Żywność, za cenę 22 045,34 zł, Część VII: STARLES
sp. z o.o., za cenę - 27 685,00 zł,
• dostawę żywności do ZSP

w Zalesiu Górnym, Część I:
Firma Handlowa DAGR-BIS
Sp. j, za cenę 59 553,43 zł,
Część II: COLDNORD Sp. z o.o., za
cenę 45 096,03 zł, Część III: Zakłady Mięsne Jadów Sp. z o.o.,
Część IV: TOLA Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze, za cenę 24 096,30 zł,
•dostawę wyrobów garmażeryjnych do stołówki szkolnej
w ZSP w Złotokłosie: ZPHU Smaczek, za cenę - 44 566,49 zł,
•konserwację oświetlenia ulic,
na terenie gminy Piaseczno;
ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska, za cenę - A - 219 156,18 zł
(18 263,02zł za 1 miesiąc), B 87 662,47 zł, C - 306 818,65 zł,
• dostawę żywności do ZSP
w Piasecznie przy ul. Głównej 50,
Część I: Firma Handlowa DAGRBIS Sp. j., za cenę - 52 286,86 zł,
Część II: INTERBLOK
POLSKA Sp. z o.o., za cenę 29 762.54 zł, Część III: Sprzedaż
Artykułów Spożywczych Kukier
Dariusz, za cenę - 47 638,08 zł,
Część IV: MARFRUTS Martyna
Stępień, za cenę - 70 230,89 zł,
Część V: AGNES Wołk-Argasińska, Argasiński, Wołk-Karczewski Sp. j., za cenę - 26 689,11 zł,
• przewóz dzieci z Pilawy, Orzeszyna, Chojnowa, Dobiesza, Wojciechowic, Krępy, Ustanowa do
Zespołu szkół Publicznych w Zalesiu Górnym oraz przewóz
dzieci na basen na trasie Zalesie
Górne - Piaseczno, Część II:
PKS-ATRANS Sp. z o.o., za cenę
- 6,26 zł za 1 km,
• szacowanie nieruchomości na

terenie gminy; Rzeczoznawstwo Majątkowe s.c. ceny wypełnione we wzorze umowy
załączone do oferty,
• sostawę żywności do Przedszkola nr 5; Część I i III: MARFRUTS Tomasz Stępień, za cenę
- 25 969,67 zł i 36 570,73 zł, Część
II: STARLES Sp. z o.o., za cenę 41 941,16 zł, Część IV: ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. j., za cenę 22 732,89 zł, Część V: P.H.ESTA
Marcin Bukowski, 17 517,01 zł,
• budowę oświetlenia drogowego ul. Bobrowieckiej w Bobrowcu od ul. Głównej do ul. Mazowieckiej; ENERGO-MIX Piotr
Gieleciński, za cenę 132 347,85 zł,
•rewitalizację Parku Miejskiego
w Piasecznie, Część III: Garden
Sp. z o.o, za cenę - 90 720,00 zł.
Burmistrz unieważnił
przetargi na:
• remont ul. Konika Polnego
w Jesówce;
• realizację talonów wydawanych przez MGOPS na zakup artykułów spożywczych i czystościowych;
• dostawę żywności do Przedszkola nr 8 w Piasecznie - unieważniono w części VI.
Burmistrz na bieżąco organizował posiedzenia kierownictwa urzędu, podczas których
omawiane były bieżące sprawy
gminy, współpracował z organami Rady Miejskiej oraz brał
udział w posiedzeniach komisji
Rady Miejskiej.
*

Skrzyżowanie Puławskiej z Okulickiego
Na ostatnim posiedzeniu Komisji Polityki
Gospodarczej radni i urzędnicy omawiali
przyjęte rozwiązania i postęp prac. Jest
duża szansa, że szczegółowe rozwiązania
będą gotowe już w czerwcu.
To najważniejsze skrzyżowanie w Piasecznie od wielu lat
irytuje kierowców. W czerwcu
ubiegłego roku doszło do spotkania przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad (która jest zarządcą
drogi krajowej nr 79, czyli ul.
Puławskiej), Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (zarządca drogi wojewódzkiej 721,
czyli ul. Okulickiego), Starostwa Powiatowe w Piasecznie i
Gminy Piaseczno, co zaowocowało podjęciem działań w celu
poprawy tego układu komunikacyjnego.
NA początku br. MZDW
ogłosiła przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej 721 na
odcinku od ul. Julianowskiej do
u. Mleczarskiej. Sama przebudowa zajmie ok. 2 lata i nie obejmuje tytułowego skrzyżowania, za które odpowiada
GDDKiA.
Gmina Piaseczno, na podstawie stosownych uzgodnień
z GDDKiA, przystąpiła do wykonania szczegółowej koncepcji remontu ul. Puławskiej na
odcinku od ul. Energetycznej
do skrzyżowania z ul. Okulic-

kiego włącznie. Według wstępnych założeń, ul. Puławska będzie mieć po 3 pasy ruchu na
każdej jezdni, natomiast samo
skrzyżowanie zmieni się dość
radykalnie. Jadący od strony
Warszawy będą mieć 2 pasy do
skrętu w lewo w ul. Okulickiego, 2 pasy na wprost i niezależny pas do skrętu w
prawo. Od strony Góry Kalwarii również będą 2 pasy do
skrętu w lewo w kierunku
Lesznowoli, 2 pasy do jazdy na
wprost i jeden niezależny
skręt w prawo w kierunku
Konstancina-Jeziorna.
Jadąc ul. Okulickiego od
strony Konstancina-Jeziorna
kierowcy będą mieć 4 pasy – 2
do jazdy na wprost i po jednym
do skrętu w prawo w kierunku
Warszawy i w lewo w kierunku
Góry Kalwarii. Jadąc od strony
Lesznowoli będą 2 pasy do
skrętu w lewo do Warszawy i jeden pas do jazdy na wprost i na
prawo.
Na ostatnim posiedzeniu
Komisji Polityki Gospodarczej
radni i urzędnicy omawiali
przyjęte rozwiązania i postęp
prac. Jest duża szansa, że szcze-

GDDKiA wspólnie z Gminą Piaseczno przebuduje najważniejsze
skrzyżowanie w mieście
Foto Łukasz Wyleziński /URZĄD MIASTA
gółowe rozwiązania będą gotowe w czerwcu br., sam projekt
techniczny powinien być wykonany w październiku br. Na jego
podstawie GDDKiA ma przystąpić do wyłonienia wykonawcy
przebudowy a sama przebudowa planowana jest na początek przyszłego roku.
Na komisji zwróciliśmy
uwagę na konieczność zaprojektowania odbicia od ul. Puławskiej bezpośrednio w kierunku ul. Wojska Polskiego
oraz remontu fragmentu ul.
Okulickiego od skrzyżowania
z ul. Puławską do granicy budowy drogi wojewódzkiej 721.

Dzięki temu mielibyśmy wyremontowany cały „węzeł”.
Bezpośredni wjazd na ul.
Wojska Polskiego odciążyłby
centrum miasta. Urzędnicy
mają teraz zweryfikować, czy
taka możliwość istnieje – należy sprawdzić własności
gruntów i ewentualne kolizje
z elementami infrastruktury
podziemnej.
Mieszkańców i kierowców
czekają spore utrudnienia
w ruchu, jednak po wykonaniu zapowiadanych remontów i budów nastąpi radykalna poprawa naszego układu
komunikacyjnego.
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Budżet Obywatelski
w Piasecznie – krok po kroku

Składanie wniosków 500+
na okres 2017/2018

W 2018 roku wydzielona zostanie część środków ﬁnansowych w budżecie gminy,
o wydatkowaniu której w głosowaniu zadecydują sami mieszkańcy. W pierwszej
edycji będzie to kwota 1 400 000 złotych.
Budżet Obywatelski realizowany
będzie w granicach administracyjnych miasta Piaseczna. Jest on
odpowiedzią na działające na obszarach wiejskich Fundusze Sołeckie. Miasto zostało podzielone
na cztery obszary terytorialne.
Każdy z obszarów dysponuje pulą
250 000 złotych. W każdym z obszarów możliwe będzie zgłaszanie
projektów dotyczących potrzeb
ich mieszkańców, którzy zdecydują w głosowaniu o tym, które
projekty zostaną zrealizowane
w ich najbliższej okolicy. Dodatkowo przydzielono kwotę w wysokości 400 000 złotych na projekty ogólnomiejskie, czyli takie,
na które głosować będą mogli
mieszkańcy wszystkich obszarów.
W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowane mogą być
projekty, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy, określonych przez ustawę o samorządzie gminnym. Projekty nie mogą
być sprzeczne z planami i strategiami gminy Piaseczno. Koszt pojedynczego projektu nie może
przekroczyć 100 000 złotych.
Ważne jest również to, aby projekt był możliwy do zrealizowania
w ciągu jednego roku budżetowego. Budżet Obywatelski jest cyklicznym, corocznym przedsię-

wzięciem, dlatego niedopuszczone zostaną projekty wieloetapowe, których czas realizacji trwa
ponad rok.
Zgłaszanie formularzy:
8 maja – 11 czerwca
Aby projekt został poddany
pod głosowanie należy zgłosić go
za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie
piaseczno.budzet-obywatelski.org.
Możliwe jest również zgłoszenie
projektu za pomocą formularza
papierowego dostępnego w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Kościuszki 5) oraz dostępnego do pobrania na stronie
internetowej. Aby projekt mógł
być dopuszczony do głosowania,
do formularza należy dołączyć
również listę poparcia 15 mieszkańców miasta Piaseczno. Nie
trzeba się spieszyć – formularz
i kartę poparcia można złożyć
osobno, do końca okresu przeznaczonego na zgłaszanie formularzy. Aby pomóc mieszkańcom oszacować koszty projektu
udostępniony został na stronie
internetowej miejski cennik
z szacunkowymi cenami realizacji przykładowych projektów.
Po odebraniu zgłoszenia pracownicy Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno zweryﬁkują jego zgodność z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego. Jeśli wykryjemy nieprawidłowości, będziemy się kontaktować z pomysłodawcą w celu
poprawienia błędów. Wszystkie
poprawnie zgłoszone pomysły
zostaną poddane pod głosowanie.
Głosowanie:
1 września – 1 października
Udział w głosowaniu mogą
wziąć pełnoletnie osoby zamieszkałe w granicach administracyjnych miasta Piaseczno. Aby głosować nie trzeba być zameldowanym w Piasecznie. Zamieszkanie
można udowodnić na przykład za
pomocą skanu umowy najmu
mieszkania lub umowy zawartej
z dostawcą usług internetowych,
na której widoczny jest adres zamieszkania. Pragniemy, aby o Piasecznie decydowali mieszkańcy
Piaseczna. Wszyscy. Głosowanie

będzie dostępne za pomocą internetowego systemu dostępnego na
stronie piaseczno.budzet-obywatelski.org oraz za pomocą tradycyjnych kart papierowych dostępnych w wyznaczonych punktach
(informacja o lokalizacjach udostępniona zostanie, kiedy zbliżać
się będzie data rozpoczęcia głosowania).
Po głosowaniu zwycięskie
projekty zostaną umieszczone
w budżecie Gminy Piaseczno na
rok 2018.
Zgłoś swój pomysł! Każdy
projekt zgodny z Regulaminem
ma szansę realizacji!
Wkrótce uruchomiony zostanie specjalny serwis poświęcony tematyce budżetu obywatelskiego dostępny pod adresem
piaseczno.budzet-obywatelski.org. Informacje będą pojawiać się również na facebooku,
b.com/Budzet.Piaseczno.

Sprawdź wyniki pomiarów
Można już śledzić wyniki pomiarów,
z próbnie zamontowanych na terenie
miasta czujników mierzących zanieczyszczenie powietrza.
W marcu na terenie Piaseczna
zostały zamontowane czujniki
do analizy jakości powietrza.
Pięć autonomicznych stacji do
pomiaru pyłu zawieszonego
PM10, PM2,5, PM1 oraz wilgotności i temperatury umieszczono przy szkołach przy ul.
Orężnej, ul. Szkolnej, ul. Świętojańskiej i al. Kasztanów, a także na terenie oczyszczalni ścieków położonej przy ul. Żeromskiego. Początkowo stacja
bazowa znajdowała się na budynku Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno, jednakże podczas testu systemu okazało się, że dla
zapewnienia sprawnego przesyłu danych należy ją przenieść
do innej lokalizacji. Aktualnie
ww. stacja znajduje się na budynku Szkoły Podstawowej nr 1
w Piasecznie. Zarówno ten jak
i inne problemy techniczne zostały rozwiązane w pierwszych
trzech tygodniach działania systemu, co pozwoliło na udostępnienie mieszkańcom wszystkich funkcjonalności portalu
czujnikimiejskie.pl.

Na portalu czujnikimiejskie.pl
można znaleźć informacje dotyczące budowy i sposobu działania
systemu monitoringu zanieczyszczenia powietrza, który został zainstalowany na terenie Piaseczna.
Poruszane są tu również zagadnienia dotyczące m.in. konsekwencji
zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza tzw. niską emisją oraz sposobów przeciwdziałania temu zjawisku. Centralnym punktem
portalu jest zakładka nazwana
„Mapą jakości powietrza”. Po jej
kliknięciu internauci zostają przeniesieni nastronę mapa.czujnikimiejskie.pl/p/piaseczno, która do
niedawna dostępna była jedynie
dla zalogowanych użytkowników. Jest to baza zawierająca zarówno wyniki przekazywane
przez piaseczyńskie sensory, jak
i wyniki pochodzące ze stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Warszawie. Na stronie głównej portalu znajdują się
podstawowe informacje o jakości
powietrza w rejonie każdego z czujników wyrażone w postaci wyników pomiarów poszczególnych py-

Wyniki pomiarów dostępne na stronie www. czujnikimiejskie.pl
aktualizowane są co kilka godzin
łów w µg/m3, Indexu jakości CAQI
100, który opisuje czystość powietrza tekstowo oraz skali liczbowej
AQHI. Aby użytkownik portalu nie
czuł się zagubiony w związku ze stosowaną terminologią utworzono
bazę wiedzy (przycisk „Dowiedz się
więcej”), dzięki której każdy internauta dowie się, jak odczytywać
prezentowane wyniki oraz czym są
badane substancje. Prezentowane
wyniki stanowią średnią godzinową pomiarów wykonywanych z
częstością co 20 minut.

Należy podkreślić, że nadzór merytoryczny nad systemem do pomiaru i analizy jakości powietrza uruchomionego
na terenie Piaseczna sprawuje
Centrum Nauk Biologiczno–
Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, dzięki czemu rejestrowane wyniki są wysoko
precyzyjne i mogą stanowić
ważne źródło rzetelnej informacji o stanie powietrza w Piasecznie.
*

Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym
okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do
30 września 2017 r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r., należy
ponownie złożyć wniosek.
Zgodnie z art. 21 ustawy o p.p.w.d., wnioski o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres
2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie
wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia
1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia
przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje
do dnia 31 października 2017 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie
wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik
2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

Remont z bonusem
Rusza modermizacja
skrzyżowania
ul. Chyliczkowskiej
z Armii Krajowej

Dobra wiadomość dla kierowców. Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę wartej
ponad 3,5 mln zł przebudowy skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Chyliczkowską w Piasecznie.
Część środków pochodzi z Programu Likwidacji Miejsc
Niebezpiecznych, a prace zgodnie z założeniami do przetargu powinny się skończyć jeszcze w tym roku. Po przebudowie kierowcy jadący od strony Warszawy w końcu
będą mieć możliwość skrętu w lewo, w stronę Konstancina.
Powstanie też dodatkowy, trzeci pas dla aut wyjeżdżających
z ul. Chyliczkowskiej (od strony Piaseczna), która – co ważne
– stanie się dwukierunkowa. I to najprawdopodobniej na
całym odcinku.
– To będzie remont z bonusem – żartuje Ksawery Gut,
członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, nie ukrywając
swojej radości, gdyż wspólnie z władzami gminy od roku
zabiegał w GDDKiA, aby rozwiązać piaseczyńskie drogowe
węzły gordyjskie. – To duży krok naprzód – dodaje, i wyjaśnia
jednocześnie, że bonusem będzie dla kierowców rozbudowa wylotu ul. Julianowskiej. – GDDKiA chciała w trakcie
przebudowy zlikwidować lewoskręt z ul. Chyliczkowskiej
w ul. Julianowską, dlatego wspólnie z gminą postanowiliśmy
przesunąć tę ulicę o około 150 metrów w stronę Konstancina, co umożliwi nam znaczne poszerzenie wyjazdu w Chyliczkowską – tłumaczy.
Gmina wyłożyła 100 tys. zł na przygotowanie niezbędnej
dokumentacji, a samą inwestycję, jak już wspomniano,
przeprowadzi powiat. Po przebudowie kierowcy wyjeżdżający z ul. Julianowskiej, a także ci, którzy będą chcieli
w nią skręcić, zyskają dogodne i bezpieczniejsze wydzielone
pasy do skrętu, oddzielone wyspami. Ksawery Gut dodaje
na koniec: – Na przebudowie skorzystają nie tyko kierowcy.
Wzdłuż ul. Julianowskiej ma powstać chodnik i ciąg pieszorowerowy oraz nowa nawierzchnia – na odcinku od ul. Chyliczkowskiej aż do skrzyżowania z ul. Okulickiego w ciągu
drogi powiatowej (ul. Przesmyckiego).
Biuro Promocji Powiatu Piaseczyńskiego
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Piaseczno partnerem czy
30 stycznia 2017 roku do Sejmu RP wpłynął projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Projekt ten złożony został przez
grupę posłów w tzw. trybie poselskim, tj. w trybie przyspieszonym i uproszczonym, niewymagającym konsultacji społecznych (tryb ten jest z zasady
zarezerwowany dla spraw pilnych, wymagających natychmiastowego działania, co w tym
przypadku nie miało żadnego
uzasadnienia). Projekt ustawy
zakłada włączenie 32 gmin podwarszawskich, w tym także naszego Piaseczna, do Miasta Stołecznego Warszawy.
Jednocześnie projekt nie
precyzuje żadnych kluczowych
dla przyszłego funkcjonowanie
wchłoniętych gmin kwestii:
przyszłego podziału kompetencji i zadań władz powiększonego Miasta Stołecznego Warszawa i samorządów lokalnych,

obszarów wspólnych działań
oraz sposobów ich ﬁnansowania. Czyli mówiąc krótko, nie
określa kto, czym i na jakich warunkach będzie się zajmował,
na ile gminy podwarszawskie
utracą swoją autonomię na
rzecz Warszawy, i co ewentualnie zyskają. We wszystkich ważnych kwestiach projekt odsyła
do późniejszych, na razie nieistniejących dokumentów.
Projekt w tak drastyczny
sposób ingerujący w funkcjonowanie, ustrój, samodzielność
i kompetencje wspólnot samorządowych wszystkich objętych nim gmin podwarszawskich, nie dość, że jest niejasny,
to na dodatek nie został w żaden sposób skonsultowany
z mieszkańcami i samorządami
tych gmin.

Stanowisko samorządu

04.06.

2017
Tego dnia odbędzie się w naszej gminie
referendum lokalne, jeśli Rada
Miejska podejmie 19 kwietnia
uchwałę w tej
sprawie.

Referendalna fala wokół Warszawy
– kolej na Piaseczno
Większość objętych projektem gmin solidarnie wyraziła protest,
a część z nich – pragnąc dać mieszkańcom szansę na wyrażenie
opinii - zdecydowała się na ogłoszenie referendum.

94

proc.
Tylu mieszkańców Legionowa,
którzy wzięli
udział w referendum, nie
zgadza się, aby
Warszawa jako
metropolitalna
jednostka
samorządu
terytorialnego
objęła ich
gminę.

Pierwsza inicjatywę referendalną
podjęła Warszawa, jednak wojewoda z przyczyn formalnych
unieważnił uchwałę Rady Warszawy i sprawa czeka na rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W gminach
podwarszawskich pierwsze referendum już się odbyło - 27 marca
mieszkańcy Gminy Legionowo przy ponad 46% frekwencji
(udział wzięło 19 050 osób) - 94
procentami głosów opowiedzieli
się przeciw wejściu Legionowa do
m.st Warszawy. W ślad za Legionowem ruszyły następne gminy
i z inicjatywy Rad Miejskich kolejne referenda zostały ogłoszone
w Nieporęcie - 14 maja i Konstancinie-Jeziornie - 28 maja.
W Piasecznie na ręce prezydium rady Miejskiej traﬁła
podpisana przez 2020 mieszkańców petycja (patrz obok)
wyrażająca sprzeciw wobec
sposobu w jaki ustawodawca
realizuje skądinąd słuszną ideę
współpracy Warszawy z gminami ościennymi oraz żądająca
ogłoszenia przez Radę Miejską
referendum w tej sprawie. Projekt uchwały został przygotowany i będzie procedowany na
sesji w dniu 19 kwietnia. Propo-

nowany termin referendum
w Piasecznie to 4 czerwca br.
W tym samym terminie,
także z inicjatywy mieszkańców,
odbędzie się referendum w Podkowie Leśnej. W Pruszkowie zebrane podpisy czekają na decyzję
radnych. Zamiar ogłoszenia referendum deklarują także Raszyn
i Józefów. Wszystkie te Gminy,
nie chcąc ryzykować unieważnienia swoich uchwał referendalnych przez wojewodę, stosują,
sprawdzone w Legionowie pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym,
żeby m.st. Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu
terytorialnego, objęła Gminę…
(w naszym przypadku Piaseczno)”.
Warto dodać, że aby referendum było wiążące, musiało
wziąć w nim udział co najmniej
30 proc. uprawnionych do głosowania, co w Legionowie udało
się z nawiązką. W Piasecznie, jeśli dojdzie do referendum, to aby
jego wyniki były ważne do urn
musi udać się ponad 17 tys.
mieszkańców. Potrzebna będzie
więc duża mobilizacja, która pokaże stopień identyﬁkacji mieszkańców ze swoją gminą oraz poziom zaangażowania w sprawy
własnej, małej ojczyzny.

Zarówno Burmistrz Zdzisław Lis jak i Rada Miejska wyrazili
jasno swoje stanowiska wobec poselskiego projektu.
Pytania stawiane przez reprezentantów piaseczyńskiego samorządu postawione w otwartych listach na początku lutego
2017 r. są wciąż aktualne. Od tego
czasu minęły ponad dwa miesiące, jednak autorzy projektu
ustawy nie zdążyli się rzeczowo
do nich odnieść. Ostatnie ich
próby z rzekomymi „konsultacjami społecznymi” to tylko mydlenie oczu i próba zasłony dymnej mającej na celu przysłonić
ewidentne błędy i niedopatrzenia w tej kwestii.

Debat nie toczy się dziś bowiem o to, czy Piaseczno powinno
być w metropolii, ale na jakich zasadach ta obecność miałaby się
opierać. Przecież od 2015 r. podwarszawskie gminy uczestniczą
w Programie Rozwoju Obszaru
Metropolitalnego Warszawy. Dalsze zacieśnienie tej współpracy
możliwe jest na podstawie już istniejących przepisów.Wprowadzenie nowego modelu, jeśli okaże się
konieczne, powinno odbyć się za
przyzwoleniem mieszkańców i na
jasno określonych zasadach.

O co chodzi w tej ustawie?
Czy podwarszawskie gminy
stracą samodzielność i decyzyjność? Co zyskają, a co stracą
mieszkańcy? Jak ﬁnansowane
będą poszczególne zadania i skąd
pochodzić będą potrzebne, dodatkowe środki? Projekt, zamiast
odpowiadać na kluczowe pytania, wprowadza liczne niedomówienia i furtki, które w przyszłości stać mogą się zarzewiem
konﬂiktów i rozczarowania mieszkańców.

Burmistrz Zdzisław Lis:
Sprzedaje się nam „kota w worku”, obiecuje naszym
mieszkańcom tańszą komunikację, choć w dokumencie
nie ma o tym mowy. Sam jestem zwolennikiem zacieśniania współpracy i integracji samorządów wokół kluczowych ponadgminnych zadań i problemów, oburza
mnie jednak sposób w jaki próbuje się przeforsowywać
ten wadliwy i niekonstytucyjny dokument z pominięciem
prawdziwych konsultacji społecznych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Obłoza:
Jaka ma być dalsza rola, status, kompetencje i zadania
gmin włączonych do aglomeracji? Na jakich zasadach będą
konstruowane ich budżety? Czy radni Warszawy decydowali będą o tym czy w danej miejscowości powstanie
droga, w którym miejscu powstanie szkoła, czy jak kształtowany będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Gdzie mamy się o tym dowiedzieć, skoro
ustawa odsyła nas do przepisów szczegółowych, które
jeszcze nie ujrzały światła dziennego?
PETYCJA DO RADY MIEJSKIEJ PIASECZNA
w sprawie PODJĘCIA UCHWAŁY O OGŁOSZENIU REFERENDUM
w związku ze złożonym do Sejmu poselskim projektem ustawy o ustroju m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,
My, niżej podpisani mieszkańcy Piaseczna i Gminy Piaseczno, zaniepokojeni zapowiadanymi przez
partię rządzącą zmianami w ustawie metropolitalnej polegającymi na utworzeniu nowego rodzaju
jednostki samorządu terytorialnego o charakterze metropolitalnym poprzez włączenie do m. st.
Warszawy 33 gmin, w tym naszej, wnioskujemy do Radnych Miasta i Gminy Piaseczno o ogłoszenie
referendum lokalnego w przypadku nie wycofania się partii rządzącej z projektu zmian w Ustawie
w proponowanej obecnie formie.
Chcemy referendum, które pozwoliłoby nam, mieszkańcom, wypowiedzieć się na temat planowanych zmian i wyrazić swoją opinię co do kierunku, w jakim powinno podążać Piaseczno oraz jego
przyszłego miejsca oraz roli w relacjach z Warszawą.
Jesteśmy przeciwni siłowemu wchłonięciu Gminy Piaseczno do aglomeracji warszawskiej na
warunkach zawartych w złożonym do Sejmu projekcie ustawy o aglomeracji m.st. Warszawy. Jesteśmy przeciwni odebraniu gminie Piaseczno autonomii i samodzielności decyzyjnej i ﬁnansowej.
Jesteśmy za Piasecznem jako pełnoprawnym partnerem Warszawy w ramach dobrowolnie
zawiązanego związku metropolitalnego. Jesteśmy za rozwiązywaniem problemów ponadlokalnych takich jak transport zbiorowy i komunikacja, na drodze współpracy i partnerstwa.
Nie zgadzamy się na ignorowanie nas oraz pomijanie naszego zdania i opinii przy decydowaniu
o przyszłości naszego miasta i gminy.
Oczekujemy, że tak ważny dla naszej przyszłości projekt zostanie z nami uczciwie oraz rzetelnie skonsultowany i uzgodniony. Chcemy być traktowani tak samo jak mieszkańcy Śląska,
gdzie wprowadzana ustawa o związku metropolitalnym zakłada wolę i zgodę wszystkich miast
i gmin objętych zmianą oraz szerokie konsultacje społeczne.
Nie chcemy, aby nasze podatki traﬁały do wspólnego, warszawskiego worka!
Chcemy, by nasze podatki były wydawane w miejscu naszego zamieszkania, tj. w gminie Piaseczno
i służyły interesom oraz potrzebom społeczności lokalnej.
Chcemy wiedzieć, jak będzie kształtowany budżet naszej gminy, oraz kto i w jaki sposób będzie
decydował o jego przeznaczeniu.
Nie chcemy, aby decyzje dotyczące naszych inwestycji, dróg lokalnych, szkół, przedszkoli, klubów
kultury i bibliotek, klubów sportowych, podatków lokalnych, cen wody i ścieków, śmieci zapadały
gdzieś w warszawskiej centrali.
Chcemy, aby decyzje nas dotyczące zapadały tu w Piasecznie - blisko mieszkańców, w porozumieniu z nami, poprzez wybranych przez nas przedstawicieli.
Nie zgadzamy się na projekt ustawy, który nie spełnia naszych oczekiwań, jest niejasny i nie
daje odpowiedzi na wiele kluczowych dla gminy Piaseczno i dla nas pytań.
Dlatego oczekujemy, że projekt zostanie wycofany z Sejmu, a rozmowy o zasadach poszerzenia
współpracy między m.st. Warszawą, a gminami podwarszawskimi rozpoczną się od nowa, w drodze
konsultacji, na gruncie poszanowania woli i opinii wszystkich stron, których przyszłe zmiany dotyczą.
Mając nadzieję, że dobro obywateli, a przede wszystkim społeczności lokalnej Miasta i Gminy
Piaseczno, jest dla Państwa celem nadrzędnym, wnosimy jak na wstępie.
Mieszkańcy Miasta i Gminy Piaseczno
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Nic o Nas bez Nas

zy częścią MegaWarszawy?
Stowarzyszenie Metropolia Warszawa
Rada Miejska uchwałą z 22 marca wyraziła zgodę na przystąpienie Piaseczna do
Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.

Wiceburmistrz Daniel Putkiewicz podczas rozmów o metropolii z Zastępcą Prezydent Warszawy Michałem Olszewskim
Zacieśnianie współpracy w ramach tego stowarzyszenia jest odpowiedzią podwarszawskich gmin
i stolicy na krytykowany przez samorządy projekt ustawy metropolitalnej.

9 marca 2017 r. przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Obłoza oraz I Zastępca Burmistrza
Piaseczna Daniel Putkiewicz
wraz z 33 innymi samorządowcami podpisali deklarację pod-

trzymującą kategoryczne żądanie wycofania spod obrad Sejmu projektu ustawy o ustroju
Miasta Stołecznego Warszawy.
W liście skierowanym do Prezes Rady Ministrów, Marszałka
Sejmu oraz posła-inicjatora projektu przedstawiciele gmin i powiatów zażądali, aby nowy projekt ustawy został przygotowany przez Radę Ministrów,
w ścisłej współpracy z samorządami, które na co dzień są najbliżej mieszkańców i ich codziennych spraw. Ich zdaniem planowana zmiana ustrojowa
powinna zostać poprzedzona
szerokimi konsultacjami społecznymi, a nie narzucona odgórnie. Do czasu wypracowania nowej propozycji rozwiązań prawnych dla metropolii
warszawskiej samorządowcy
zadeklarowali zacieśnianie i rozwijanie współpracy oraz kontynuację i intensyﬁkację dotychczasowych działań przy użyciu dostępnych instrumentów
prawnych i organizacyjnych.

Jednym z takich kroków jest
przystąpienie Warszawy oraz kolejnych sąsiednich gmin, w tym
Piaseczna, do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, które działa od
2004 roku, a do którego aktualnie
należy 14 podwarszawskich samorządów. Działalność stowarzyszenia koncentruje się obecnie na popularyzacji współpracy aglomeracyjnej. W związku z deklaracją
wstąpienia do stowarzyszenia kolejnych gmin oraz miasta stołecznego dotychczasowe władze stowarzyszenia zadeklarowały wolę
zmian w statucie oraz wybór nowych władz stowarzyszenia. Podstawowym zadaniem stowarzyszenia będzie wypracowanie
rozwiązań i projektów alternatywnych wobec obecnie procedowanego projektu poselskiego, które
wzmocnią współpracę samorządów aglomeracyjnych w kluczowych dziedzinach, istotnych dla
codziennego życia mieszkańców,
takich jak system transportu publicznego, zgodnie z zasadą „Nic
o nas, bez nas”.

Dwie ustawy, dwa światy
Na początku roku do Sejmu RP traﬁły dwa projekty ustaw. Jedna dotyczyła metropolii
śląskiej i już została uchwalona. Druga pod hasłem zmiany ustroju miasta stołecznego powiększa Warszawę . Czym się różnią? I dlaczego jedna została bez większych
problemów przyjęta większością głosów wszystkich ugrupowań, a druga wywołała
zdecydowany protest?
Ustawa o związku
Projekt ustawy
metropolitalnym
o ustroju Miasta
w województwie ślaskim.
Stołecznego
Warszawy
Wniosek o utworzenie
związku obowiązkowo zawiera wyniki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
gminach oraz informacje o
spełnieniu wymogu zgody
co najmniej 70% rad gmin
na utworzenie związku

Nowa struktura
metropolitalna
jednostka samorządu terytorialnego powstaje na
mocy ustawy.

Źródła
Dochodami związku są m.
ﬁnansowania in. składki gmin wchodzących w skład ZM oraz dodatkowy 5% udział w podatku PIT mieszkańców

Brak regulacji
w tym zakresie.
Art. 75 projektu
odsyła do innych
ustaw.

Konsultacje

Po pierwsze projekt ustawy śląskiej przygotował rząd standardową procedurą. Natomiast projekt ustawy o ustroju miasta
stołecznego Warszawy złożyła
w Sejmie grupa posłów Prawa i
Sprawiedliwości. Niestety ten
drugi tryb umożliwia szybkie
przyjęcie ustawy, bez obowiązku konsultacji.
Dodatkowo śląska ustawa
przewiduje obowiązkowe konsultacje z mieszkańcami zainteresowanych gmin przed wejściem do metropolii. Projekt
poselski dot. Warszawy nie
przewiduje żadnych konsultacji
i decyzją posłów tworzy nowy
twór metropolitalną jednostkę

samorządu terytorialnego –
Miasto Stołeczne Warszawa.
Ustawa śląska nie tworzy
nowej jednostki samorządu terytorialnego, ale stwarza warunki w której miasta mogą zorganizować wspólnie nowy
podmiot związek metropolitalny.
Jest to rodzaj związku komunalnego popularnego i sprawdzonego modelu w jakim gminy
w Polsce organizują wspólnie na
przykład gospodarkę odpadami
lub gospodarkę wodno-ściekową.
Oba dokumenty różnią się
sposobem ﬁnansowania zadań
metropolitalnych. O ile ustawa
śląska nie tylko wskazuje źródło
ﬁnansowania w postaci składki

-gminy to zapewnia dodatkowe
pieniądze w postaci 5 proc. dochodów podatków PIT mieszkańców, które do tej pory traﬁały do rządu. Tymczasem
projekt ustawy o ustroju stolicy

nie precyzuje źródeł ﬁnansowania nowej mega-struktury. Art.
74 projektu informuje, że dochody nowej struktury zostaną
określone w odrębnych ustawach.

Transport publiczny

Jednym z głównych zadań, które wymagają współpracy na poziomie metropolii jest transport publiczny. Ale czy obsługa komunikacyjna wymaga włączenia Piaseczna do m. st. Warszawy?
Z pewnością organizacja transportu publicznego, spełniającego oczekiwania mieszkańców wymaga dodatkowych
pieniędzy.
Gmina Piaseczno współorganizuje system transportu publicznego razem z Warszawą na drodze dwustronnych porozumień podobnie jak inne gminy podwarszawskie. Projekt
ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy nie tylko nie
wskazuje dodatkowych źródeł ﬁnansowania, ale w ogóle nie
precyzje źródeł ﬁnansowania nowej struktury.
Dochody z biletów pokrywają ok. 30 proc. kosztów funkcjonowania systemu transportu publicznego w aglomeracji
warszawskiej. Dlatego samorządy dopłacają do każdego kilometra przejechanego przez autobus czy pociąg. Warszawa wydaje na utrzymanie transportu prawie 3 miliardy złotych. Obecnie Piaseczno dokłada na ten cel ok. 8,5 mln złotych. Poprawa
obsługi wymaga przede wszystkim dodatkowych pieniędzy. Niestety projekt ustawy o „Mega-Warszawie” nie precyzuje źródeł
ﬁnansowania transportu. Trudno uwierzyć, że wrzucenie pieniędzy Warszawy i gmin podwarszawskich do jednego worka
przyniesie jakaś znaczącą poprawę. Skąd mają pochodzić dodatkowe środki? Czy Piaseczno będzie musiało ograniczyć wydatki na budowę nowych szkół, dróg lokalnych albo odwodnień?
Kto będzie o tym decydował? Tego niestety nie wiemy.
Projekt nie rozwiązuje też aktualnie największego problemu – braku miejsca na torach. Paradoksalnie, podstawowym
problemem zwiększenia liczby połączeń kolejowych z Warszawą nie jest brak składów, bo te można dokupić chociażby ze
środków europejskich. Problemem jest niedostosowanie infrastruktury kolejowej czyli mówiąc wprost: brak miejsca na
torach. A ten problem może rozwiązać PKP PLK będąca spółką
rządową. Aktualny remont linii i utrudnienia dla mieszkańców
przedłużają się a to dopiero pierwszy etap prac. Z informacji
ekspertów wynika, że dodatkowe składy Szybkiej Kolei Miejskiej
czy Kolei Mazowieckich będą mogły pojechać wtedy, kiedy
dodatkowo zostaną wyremontowane odcinki torów w Warszawie choćby na stacji Warszawa Zachodnia.

Wiceburmistrz o metropolii

Daniel Putkiewicz, I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno w spocie ﬁlmowym, krótko ale rzeczowo odnosi
się do tematu przyszłości Piaseczna w ramach metropolii.
Współpraca aglomeracyjna jest ważna, ale równie
ważne są zasady, na jakich w ramach metropolii funkcjonować będzie gmina. Już dziś wiele tematów rozwiązywanych jest wspólnie przez samorządy Warszawy i Piaseczna. Powinniśmy taką współpracę umacniać i rozwijać,
a nie tworzyć oderwane od rzeczywistości projekty, które
budzą powszechną konsternację.
Filmik, obejrzeć można na stronie internetowej urzędu
miasta www.piaseczno.eu a także na facebookowym proﬁlu gminy oraz kanale YouTube.
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Co dalej z płatną strefą
parkowania?
W marcu obyły się konsultacje społeczne dotyczące uruchomienia w centrum miasta strefy płatnego parkowania.
Mieszkańcy i przedsiębiorcy mogli przez miesiąc wyrażać
swoje opinie w internetowej ankiecie, przesyłać maile z uwagami, a także wypełnić ankietę papierową.
Jak można było oczekiwać, większość internautów nie chce
płacić za postój przy głównych ulicach w mieście. Z 790 respondentów biorących udział w internetowym badaniu przeciwko
wprowadzeniu strefy wypowiedziało się 62,3 proc., czyli 492
osoby. Za wprowadzeniem płatnej strefy jest 278 osób, czyli 35,2
proc., zaś 20 osób nie udzieliło odpowiedzi na pierwsze pytanie.
Korespondencja mailowa cieszyła się mniejszym zainteresowaniem. Do urzędu wpłynęły tylko trzy maile, z czego dwa popierały
utworzenie strefy, jeden był przeciwny.
- Choć więcej jest osób, które nie chcą płacić za parkowanie,
to liczba tych, którzy ze zrozumieniem i entuzjazmem podchodzą do pomysłu, daje nam mandat do tego, abyśmy tematu nie
przekreślali. Inaczej też statystyki te wyglądają, kiedy o opinie
prosimy najbardziej zainteresowane osoby, czyli przedsiębiorców, którzy prowadzą sklepy i punkty usługowe w centrum miasta – mówi burmistrz Zdzisław Lis
Wśród przedsiębiorców z centrum Piaseczna przeprowadzona była oddzielna, osobista ankieta, w której 90 proc. osób
to wyraźni zwolennicy rozwiązania problemu blokowania miejsc
postojowych wzdłuż głównej arterii w mieście poprzez wytyczenie płatnej strefy.
W kolejnych doprecyzowujących pytaniach ankietowani
wypowiadali się na temat ewentualnego zasięgu takiej strefy
oraz czasu wolnego od opłat.
Jeśli chodzi o ulice i odcinki, które powinna strefa obejmować, to połowa osób z internetowej ankiety nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Spośród pozostałych, 19,1% chce takiej strefy
wzdłuż ul. Kościuszki od ul. Kościelnej do ul. Nadarzyńskiej, na ul.
Rynkowej oraz na ul. Sierakowskiego na wysokości skweru Kisiela
wraz z łącznikiem przy Urzędzie Miasta, zaś 20,6 proc. chce strefy
poszerzonej o całą długość ul. Kościuszki. 9,75 proc. osób zgłosiło
dodatkowe uwagi i pomysły co do zasięgu strefy. W ankiecie
przedsiębiorców aż 85 proc. z nich chce strefy na całej długości
ul. Kościuszki.
Podobnie w przypadku pytania o czas wolny od opłaty parkingowej, blisko połowa ankietowanych nie ustosunkowała się
do niego. Są to osoby, które przeciwne są streﬁe. Spośród pozostałych, najwięcej, bo 21,1 proc. jest za tym, aby czas bez opłat
wynosił 45 min., 16,2 proc. uważa, że powinno to być 30 min., 9,1
proc. 15 min, zaś 9,75 proc. uważa, że od razu parkowanie powinno być płatne.
Ostateczna decyzja, czy strefa powstanie i na jakich zasadach,
nie została jeszcze podjęta. – Musimy wpierw wykonać analizę pomiarową, a jest to obecnie utrudnione w związku
z objazdami i zamknięciem ul. Sierakowskiego – powiedział Włodzimierz Rasiński, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Transportu
Publicznego.

Parking w centrum
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aktualności

Centrum Edukacyjno-Multimedialne
Ruszyła budowa spektakularnego obiektu w centrum Piaseczna, który łączył
będzie funkcje szkoły, przedszkola oraz multiteki – głównej siedziby Biblioteki
Publicznej.
Kompleks będzie podzielony na
trzy części funkcjonalne: szkołę
podstawową z halą sportowo-widowiskową, przedszkole oraz nowoczesne centrum multimedialne, gdzie przeniesie się główna
siedziba Biblioteki Publicznej. Powierzchnia użytkowa budynku
wyniesie ponad 11 tys. metrów
kwadratowych.
Szkoła podstawowa i oddział przedszkolny
Przedszkole, które będzie się
znajdować na parterze i pierwszym piętrze, zostanie przygotowane dla 250–300 dzieci. Obok
sal dydaktycznych, do których
bezpośrednio będą przylegać łazienki dla małych dzieci, znajdą
się również świetlica i szatnie. Pomieszczenia przedszkolne zaprojektowano w taki sposób, aby
bezpośrednio z sal dydaktycznych można było łatwo i bezpiecznie przejść na zewnętrzny
plac zabaw.
W części szkolnej na parterze
znajdą się szatnie szkoły podstawowej, część kuchenna ze stołówką,
pomieszczenia administracyjne,
sekretariat, gabinety dyrektora
i wicedyrektora oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe.
Na pierwszym piętrze zaprojektowano sale komputerowe oraz
gabinety specjalistów szkolnych
(stomatologa, reedukatora oraz
psychologa i pedagoga). Na tym
poziomie ulokowano również bibliotekę szkolną wraz z czytelnią.
Na drugim piętrze znajdzie się
łącznie 17 sal lekcyjnych, w tym laboratoria językowe i pracownie
przedmiotowe. Komunikację między kondygnacjami zapewnią
przestronna klatka schodowa oraz
winda. Na wszystkich piętrach
znajdą się również, osobne dla
chłopców i dziewcząt, łazienki oraz
specjalnie wydzielone łazienki dla
osób niepełnosprawnych.
W zachodniej części budynku zaprojektowano wielo-

funkcyjną halę widowiskowo-sportową. Znajdą się tam boiska
do siatkówki, koszykówki i piłki
ręcznej. Obok boisk usytuowane
będą trybuny, które łącznie będą
mogły pomieścić 300 osób. Pole
główne hali zostanie wyposażone w system podziału przestrzeni na trzy sektory umożliwiające prowadzenie zajęć wychowania ﬁzycznego jednocześnie dla trzech grup uczniów. Wokół głównego pomieszczenia hali
rozlokowano trzy szatnie z natryskami, szatnie dla sędziów, gabinet lekarski oraz pokój dla nauczycieli WF-u.
Centrum multimedialne
Na poziomie parteru przewidziano tzw. powierzchnię komercyjną z przeznaczeniem na
drobne punkty handlowo-usługowe, np. kawiarnię. Obok kawiarni ulokowano przestronną
salę konferencyjną oraz salę wystawowo-widowiskową przeznaczoną na różnego rodzaju wernisaże i wystawy czasowe.
Na piętrach przewidziano
m.in.: sale tematyczne (multi kid,
multi sztuka, multi muzyka, sala
nauk ścisłych), bibliotekę z wypożyczalnią i czytelnią oraz łazienki i pomieszczenia administracyjno-biurowe.
W całym budynku zaplanowano cztery klatki schodowe
i trzy windy osobowe zapewniające osobom niepełnosprawnym
wygodny dostęp do wszystkich
pomieszczeń. Na części budynku
zaplanowano tzw. zielony dach.
Elewacja i zagospodarowanie terenu
Elementem wzbogacającym
prostą i czystą bryłę budynku będzie elewacja w formie okładziny
HPL z wyglądu przypominającej
drewno, wykonanej w formie
prostokątnych płyt zamontowanych na dwóch pierwszych kondygnacjach. Pozostała cześć

Centrum Edukacyjno-Multimedialne przy ul. Jana Pawła II
Wizualizacja Biuro Architektoniczne DEDECO
budynku będzie otynkowana
w sposób tradycyjny cienkowarstwowym tynkiem silikatowym.
Na najwyższej kondygnacji przewiduje się montaż paneli z ogniwami fotowoltaicznymi, które
pozwolą pozyskać dodatkową
energię na potrzeby funkcjonowania budynku.
Na zewnątrz od strony ul. Jana
Pawła II zaprojektowano parkingi
dla samochodów osobowych oraz
miejsca postojowe dla rowerów.
W streﬁe rekreacyjno-sportowej powstanie wielofunkcyjny zespół boisk sportowych z widownią
jednorzędową i piłkochwytami,
czterotorowa bieżnia lekkoatletyczna oraz skocznia do skoku
w dal. Znajdzie się również miejsce
na nowoczesny plac zabaw.
Nowinki techniczne
Nowoczesne Centrum Edukacyjno-Multimedialne nie mogłoby obejść się bez nowoczesnego systemu zarządzania
budynkiem – BMS – do którego podłączone będą sterownie
układu centralnego ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji oraz
wszystkich systemów teletechnicznych budynku, wraz z monitoringiem i automatycznym
systemem przeciwpożarowym,
który w razie potrzeby sam za-

wiadomi straż pożarną i przekaże
informacje o zagrożeniu.
Nowoczesnym i na szeroką
skalę jeszcze nie tak często spotykanym rozwiązaniem w obiektach
użyteczności publicznej będzie system odzyskiwania i wykorzystania
wody deszczowej. W okolicy boisk
sportowych zostaną wybudowane dwa potężne betonowe
zbiorniki podziemne o łącznej pojemności 250 m3, które będą gromadzić wodę opadową zbieraną
z terenu całego kompleksu. Pozyskana w ten sposób woda będzie
wykorzystana do celów sanitarnych w łazienkach (do spłukiwania
toalet), do pielęgnacji zieleni ulokowanej zarówno na zielonym dachu, jak i wokół budynku oraz do
celów gospodarczych, np. mycia
podłóg. Zanim woda traﬁ do zbiornika, będzie poddawana kilkustopniowej ﬁltracji oraz wstępnemu
oczyszczeniu w takim stopniu, aby
możliwe było jej wykorzystanie do
wyżej wymienionych celów. Nadmiar wód opadowych odprowadzany będzie do miejskiej kanalizacji deszczowej.
Całkowity koszt budowy
kompleksu wyniesie 49,8 mln zł
i w całości będzie pokryty z budżetu gminy. Nowy obiekt powinien zostać przekazany do eksploatacji na koniec 2018 roku.

Klaster Liderów Efektywności Energetycznej Krainy Jeziorki
30 marca 2017 roku Starostwo Powiatowe w Piasecznie, gmina Piaseczno i firma
Teraz Energia sp. z o.o. podpisały porozumienie powołujące do życia klaster energii o nazwie Klaster Liderów Efektywności Energetycznej Krainy Jeziorki

Na gminnej działce między ulicami Jana Pawła II i Fabryczną, której nawierzchnię do tej pory stanowiły stare,
zniszczone betonowe płyty, został wyremontowany parking o powierzchni ok. 3 tys. mkw.
Kilka tygodni temu na terenie parkingu Przedsiębiorstwo
Ciepłowniczo-Usługowe w Piasecznie wykonywało kanał
cieplny. Gminna spółka miała za zadanie odtworzyć nawierzchnię parkingu po wykonaniu swojej inwestycji.
W ramach prac zdjęto betonowe płyty, a po zakończeniu
prac związanych z ciepłociągiem nawierzchnię utwardzono
tłuczniem i zwałowano. Teren ogrodzono także nowym płotem.
Działka jest na tyle duża, że przy umiejętnym z niej korzystaniu na parkingu może zmieścić się nawet około 150
samochodów.
Od 6 kwietnia kierowcy mogą korzystać z odnowionego
placu parkingowego, na teren którego prowadzą dwa wjazdy,
zarówno od ulicy Jana Pawła II jak i od ulicy Fabrycznej.

Klaster energii adresowany jest do
bardzo szerokiego wachlarza interesariuszy, których działania lub
potrzeby powiązane są z energią
elektryczną lub cieplną, a więc
właściwie do wszystkich. W jego skład mogą wejść przedsiębiorcy, samorząd, organizacje
pozarządowe, świat nauki oraz
mieszkańcy.
Celem klastrów energii jest
rozwój energetyki rozproszonej
służący poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz
poprawa szeroko pojętej efektywności energetycznej interesariuszy skupionych w klastrze. Działania klastra będą miały na celu
stworzenie optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych
i ﬁnansowych umożliwiających

wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej.
Klastry energii mają przyczynić się do zapewnienia lokalnego
bezpieczeństwa energetycznego,
poprawy efektywności energetycznej i stanu środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Mogą
przyczynić się do restrukturyzacji
obszarów wiejskich, pobudzenia
energetyki prosumenckiej i dalszego jej rozwoju. Dzięki temu
możliwe będzie osiągnięcie wzrostu innowacyjności i budowy kapitału społecznego.
Klaster Liderów Efektywności
Energetycznej Krainy Jeziorki jest

pionierską inicjatywą na terenie
Mazowsza. Pracujemy obecnie
nad przyszłym kształtem i listą
projektów, którymi będziemy się
zajmować w najbliższych 18 miesiącach. O wszystkich działaniach
i pomysłach będziemy informować na stronach internetowych
klastra (w tworzeniu) oraz partnerów klastra.

Zapraszamy do współpracy!
Zespół Klastra Liderów Efektywności Energetycznej Krainy Jeziorki: Kinga Krzemińska Puzio –
k.krzeminska@piaseczno.pl, Hanna Magdziarz – magdziarz@piaseczno.eu, Bartłomiej Steczowicz
– b.steczowicz@terazenergia.pl
*
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Seniorzy mają swoją Radę
Rada Miejska na marcowej sesji powołała Piaseczyńską Radę Seniorów. To realizacja
jednej z obietnic burmistrza Zdzisława Lisa wpisanej do programu na obecną kadencję.
Powołanie nowego ciała doradczego zbiega się z rocznicą istnienia 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rada będzie miała
charakter konsultacyjny, doradczy, ale również będzie mogła wychodzić z inicjatywami, podobnie
jak ma to miejsce w przypadku
działającej już czwartą kadencję
Młodzieżowej Rady Gminy.
W Piasecznie prawie 20%
mieszkańców to osoby 60+ i z każdym rokiem ta grupa będzie się
powiększać. W gminie działa kilkanaście organizacji senioralnych, w tym osiem klubów
seniora prowadzonych przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonujący przy Centrum Kultury. Obie
organizacje skupiają ponad 800
osób. Również niezależne organizacje jak Związek Emerytów
i Rencistów, Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Piaseczyńskich, Związek Kombatantów to powszechnie znane organizacje pozarządowe w których działa łącznie ponad 1000 osób.
- O seniorach i ich prawie do
partycypacji w podejmowaniu
ważnych decyzji dotyczących tej
grupy mówił w lutym podczas
wizyty w Piasecznie Rzecznik
Praw Obywatelskich dr Adam
Bodnar – komentuje Krzysztof
Kasprzycki od początku koordynujący prace nad projektem
uchwały o Radzie Seniorów.
– Dziś wypełniamy tę lukę i powołujemy do życia ciało doradcze,
reprezentujące wszystkie te organizacje i jasno komunikujące
potrzeby piaseczyńskich seniorów władzom gminy – mówi
Krzysztof Kasprzycki.
Projekt uchwały o radzie seniorów poparli przedstawiciele

Dyskusja nad kształtem regulaminu nowopowstałej Rady Seniorów
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
organizacji piaseczyńskich zrzeszających seniorów m.in. Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Piaseczyńskiej, przedstawiciele Klubów Seniora oraz fundacji Żyj Aktywnie po 50-tce., która zauważyła, że Seniorzy muszą mieć
wpływ na to, co się dzieje w naszej gminie. Przyjęcie uchwały rekomendował również Burmistrz
Zdzisław Lis – Mam nadzieję, że
ta rada będzie takim konstruktywnym ciałem, które będzie inicjowało różnego rodzaju działania
i stanowiło faktyczne ciało doradcze Burmistrza i Rady Miejskiej.
Ostatecznie uchwałę poparło 22
radnych, jeden radny wstrzymał
się od głosu.
Działania gminy na rzecz
seniorów
Obecnie prowadzonych jest
wiele działań na rzecz środowiska
osób 60+. Referat Spraw Społecznych przeprowadza akcje nieodpłatnego szczepienia przeciwko
grypie, doﬁnansowywane są
zajęcia, angażuje się seniorów

w wolontariat, dotuje działalność
organizacji senioralnych. Pozytywnie zmienia się również przestrzeń publiczna, która uwzględnia coraz bardziej potrzeby osób
starszych. W Parku Zachodnim
pomiędzy al. Róż a ul. Kusocińskiego powstała altana różana służąca integracji seniorów. Starsze
osoby chętnie korzystają także
z 23 siłowni plenerowych, zlokalizowanych na terenie gminy Piaseczno. Warto wspomnieć też
o akcji Pudełko Życia oraz wspólnym projekcie MGOPS i Biblioteki
„Czytamy-Pomagamy”.
Piaseczyńska Rada Seniorów będzie składać się z 27
członków w tym dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej i Burmistrza. Członków Rady powoła
Burmistrz spośród zgłoszonych
przez wspomniane organizacje
działające na rzecz seniorów w
Piasecznie. Taki sposób został
zaaprobowany przez przedstawicieli organizacji senioralnych.
Na zakończenie kadencji Rady
zostanie dokonany przegląd sta-

tutu i zostaną zaproponowane
ewentualne zmiany w sposobie
jej funkcjonowania. Wybrany sposób powołania członków Piaseczyńskiej Rady Seniorów w równej liczbie spośród
wszystkich środowisk senioralnych gwarantuje właściwą
reprezentację najważniejszych
środowisk senioralnych z gminy. Kadencja Piaseczyńskiej
Rady Seniorów potrwa 3 lata.
Jej wybór przewidywany jest
na koniec czerwca.
- Bardzo się cieszę z decyzji
Rady Miejskiej, bo seniorzy zasługują nie tylko na szacunek, ale
dzięki swojemu doświadczeniu
mogą także aktywnie włączać
się w kształtowanie naszej lokalnej rzeczywistości – mówił już
po głosowaniu Krzysztof Kasprzycki.
20 kwietnia o godzinie 17.30
w Urzędzie Miasta odbędzie się
spotkanie informacyjne na temat funkcjonowania Rady Seniorów i jej kierunków działań.
*

Zazieleńmy miasto

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
społecznych projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Piaseczno na lata 2017–2027”
Konsultacje społeczne
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza mieszkańców
do udziału w konsultacjach projektu „Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Piaseczno na lata 2017–
2027”. Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania
uwag dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Piasecznie, II piętro, pokój nr 5.
Konsultacje odbędą się w okresie od 27 marca do
18 kwietnia 2017 r. Wypełniony formularz można przekazać:
1) drogą elektroniczną na adres: mgops@piaseczno.eu;
2) drogą korespondencyjną na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie, ul. Wojska Polskiego
54, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem „Konsultacje – Projekt
Strategii”;
3) osobiście w Sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 54, 05-500 Piaseczno, w godz. 8.00–16.00.
Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 18 kwietnia 2017 r.
nie będą rozpatrywane. Konsultacje społeczne projektu
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Piaseczno na lata 2017–2027” mają charakter opiniodawczy
i są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Zdzisław Lis

Punkt mobilny
w Złotokłosie
Gmina Piaseczno informuje, że wzorem lat ubiegłych będzie
funkcjonował mobilny punkt zbiórki odpadów segregowanych zlokalizowany na placu targowym przy ul. 3 Maja
w Złotokłosie. Punkt będzie czynny w soboty w godzinach
9.00–17.00, zgodnie z harmonogramem: 20 maja, 17 czerwca,
15 lipca, 19 sierpnia, 16 września, 21 października, 18 listopada.
W mobilnym punkcie mieszkańcy gminy Piaseczno mogą
bezpłatnie oddać następujące odpady: odpady wielkogabarytowe, gałęzie, trawę, liście, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane
leki, termometry i inne odpady zawierające rtęć, zużyte oleje
w opakowaniach, resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach, opony (max. 4 szt. na jednego mieszkańca), frakcje
surowcowe opakowaniowe, odpadowe środki chemiczne,
środki ochrony roślin i opakowania po tych substancjach.
Punkt nie będzie zbierać m.in. gruzu z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów oraz popiołu z palenisk domowych.
Mieszkańcy, którzy oddają odpady, mogą zostać poproszeni o okazanie kopii złożonej deklaracji lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Trwa wiosenna akcja sadzenia drzew wzdłuż głównych arterii w mieście oraz
nasadzeń kwiatów i pielęgnacji miejskich klombów.
Gmina z początkiem wiosny ruszyła z nowymi nasadzeniami na
rondach, skwerach i rabatach
przy drogach. Tereny publiczne
zyskały radosny, kwiatowy wystrój, na który złożyło się niemal
6 tysięcy sztuk sadzonek stokrotek, niezapominajek i bratków
w różnych kolorach. Kwiaty pojawiły się m.in. na rondzie „Solidarności”, rondzie Mazowieckiego, przy Sądzie Rejonowym,
przy Bibliotece Publicznej i przy
ul. Młynarskiej 3.
Od 12 kwietnia planowana
jest natomiast akcja sadzenia
drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych na terenie naszej gminy.
Lipy drobnolistne, dęby kolumnowe i jarzęby mają pojawić się
przy ulicach Puławskiej, Kościuszki, Sierakowskiego, Wojska
Polskiego, na rondach „Solidarno-

ści” i Gerbera, a także przy parkingu Zespołu Szkół Publicznych
przy ul. Głównej 50. Łącznie ok.
100 drzew odmieni oblicze miasta, aby stało się bardziej zielone
i przyjazne.
W sobotę 8 kwietnia odbyła
się także społeczna akcja sadzenia drzew na terenie Górek Szymona zorganizowana przez Stowarzyszenie Dobra Wola, którą
wsparła gmina Piaseczno. Po
oczyszczeniu obszaru wolontariusze, przy pomocy pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, posadzili 10 wierzb
białych, zakupionych przez Wydział Utrzymania Terenów Publicznych. Podczas akcji można
było przynieść elektrośmieci, za
które otrzymywało się sadzonki
bratków, sponsorowane przez
Wydział Gospodarki Odpadami.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie
Sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:
• Konserwator Oczyszczalni Ścieków
• Konserwator Sieci Kanalizacyjnej
• Konserwator/Operator Samochodu Ciśnieniowego
Szczegóły na stronie:
www.pwikpiaseczno.pl/aktualności/praca, tel. 22 701 54 17
e-mail: aow@pwikpiaseczno.pl, erc@pwikpiaseczno.pl

Społeczna akcja sadzenia drzew na Górkach Szymona
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KULTURA
Nightskating ponownie
w Piasecznie

Obchody uchwalenia
Konstytucji 3 maja
W środę 3 maja zapraszamy wszystkich
do wspólnego świętowania kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Obchody rozpoczną się o godz.
10.00 mszą świętą w kościele
św. Anny, z udziałem Chóru
Lira. Po mszy odbędzie się złożenie wiązanek przy tablicy Józefa Piłsudskiego na rynku
w Piasecznie.
O godzinie 11.45 na scenie
plenerowej odbędzie się koncert
Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej
oraz koncert uczniów edukacji
muzycznej Centrum Kultury.

Występom będzie towarzyszył
Piknik Historyczny, w trakcie
którego odbędą się warsztaty
robienia ﬂag i chorągwi, a także
wystawa sprzętu wojskowego
wraz z umundurowaniem. Nie
zabraknie zawodów sprawnościowych dla wszystkich, którzy będą chcieli poczuć nutkę
rywalizacji oraz smakołyków
z wojskowej kuchni polowej.

Piaseczyńska Mila Konstytucyjna
Po raz kolejny rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
zostanie upamiętniona w sportowym stylu.
3 maja w godz. 11.00–16.00 odbędzie się XVII Piaseczyńska
Mila Konstytucyjna, która ma na celu popularyzację biegania,
aktywność ﬁzycznej i zdrowego styl życia.
Poza biegiem głównym o długości 1 mili (1 609 m), który rozpocznie się o godz. 15.15, przygotowano wiele innych atrakcji,
takich jak:
– animatorzy dla dzieci,
– stoiska wystawowe,
– występy zespołów,
– strefa gastronomiczna,
– konkursy z nagrodami.
Serdecznie zapraszamy!
Szczegóły i zapisy na stronie www.kondycja.com.pl.

Jubileuszowe spotkanie
Klubu Kobiet Kreatywnych
25 kwietnia o godz. 18.00 w Przystanku
Kultura odbędzie się jubileuszowe spotkanie przypadające w piątą rocznicę powstania Klubu Kobiet Kreatywnych
(dawniej Klub Klasy Kobiet).
Spotkanie to zainauguruje również powstanie Fundacji „Przestrzeń Rozwoju Kobiet”, której misją jest szeroko rozumiany rozwój
i edukacja kobiet, na każdym etapie ich życia i w każdym obszarze.
Spotkanie uświetni obecność
pani Ewy Woydyłło, która opowie
m.in. o swojej najnowszej książce
„Ludzie, ludzie”.
Klub Kobiet Kreatywnych jest
sztandarowym projektem Fundacji. Jest on skierowany do wszystkich kobiet, bez względu na wiek.

– W Klubie stwarzamy możliwość
spotkań z ciekawymi kobietami,
pomagamy rozwijać zainteresowania i uczyć się nowych rzeczy,
dajemy możliwość uczestnictwa
w warsztatach rozwojowych oraz
ciekawych prezentacjach, a także
spędzamy wspólnie czas z innymi, wspaniałymi kobietami –
tłumaczy Magdalena Knitter, prezes Fundacji.
Klub jest przyjaznym miejscem spotkań i wymiany doświadczeń, jak też rozwoju osobi-

stego i inwestowania w siebie.
Klub ma charakter otwarty i zrzesza kobiety chętne do poznawania
innych kobiet, zdobywania nowych umiejętności, poszerzania
zasobu wiedzy, słowem – potrzebujących ciągłego rozwoju, a także
azylu od codziennej gonitwy.
– W Klubie odbywają się
liczne spotkania, inicjowane również przez uczestniczki, w których promujemy szeroko rozumianą kobiecość, zdrowy tryb
życia, sztukę relaksacji, aktywne
uczestnictwo w kulturze, proﬁlaktykę zdrowotną oraz prezen-

tujemy własne zainteresowania
i pasje. Zajmujemy się również po
prostu „babskimi” sprawami, czyli
wszystkim, co nas interesuje. Jednakże najważniejszą rolą Klubu
jest integracja, rozwój i edukacja
oraz zrzeszanie kobiet wokół
spraw dla nich istotnych – dodaje
Magdalena Knitter.
Spotykania Klubu odbywają
się dwa razy w miesiącu, w co
drugi wtorek w Przystanku Kultura przy placu Piłsudskiego 9
w Piasecznie. Strona internetowa
Fundacji: www.przestrzenrozwojukobiet.org.

Rynek Muzyczny: czas start!
Konkurs
W piątek 12 maja koncertem Soniamiki Centrum Kultury otwiera
Inicjatywy
Lokalne 2017 Rynek Muzyczny, czyli cykl cotygodniowych koncertów.
Centrum Kultury w Piasecznie
ponownie przyjmuje zgłoszenia kulturalnych inicjatyw. Termin składania dokumentów
mija 10 czerwca 2017 r.
Tegoroczny konkurs dotyczy działań z zakresu szeroko rozumianej kultury
(w tym także projektów
związanych z dziedzictwem
kulturowym) oraz edukacji
kulturalnej, które w sposób
aktywny włączają w swoje działania mieszkańców
gminy Piaseczno.
Regulamin konkursu znajdują się na stronie Centrum
Kultury – www.kulturalni.pl.

Koncerty będą się odbywać na
scenie w centrum miasta, zawsze o godz. 19.30, od maja,
przez wakacje, aż do 25 sierpnia.
Na scenie plenerowej Centrum
Kultury w Piasecznie wystąpią
w tym czasie grupy folkowe,
jazzowe, bluesowe, popowe, rockowe oraz grające piosenkę literacką. Pierwszym koncertem
będzie występ Soniamiki.
W listopadzie 2009 roku
premierę miał debiutancki album studyjny Soniamiki, zatytułowany „7pm”, który został
wydany pod szyldem berlińskiej wytwórni Moanin’ Music.
Jak tłumaczyła sama piosenkarka, polskie wytwórnie pły-

towe nie były zainteresowane
wydawaniem jej płyt, dlatego
zdecydowała się na poszukiwanie zagranicznego wydawcy. Po premierze albumu
Soniamiki wyruszyła z płytą
w trasę koncertową po Niemczech (występowała m.in.
w Bielefeldzie, Lipsku, Berlinie
i Görlitz). Piosenka „Piżamka”
znalazła się na albumie kompilacyjnym pt. „Dzień kobiet –
Muzyka jest z Wenus”, na którym znalazły się także utwory
takich wykonawczyń jak Maria Peszek, Katarzyna Nosowska czy Gaba Kulka. Koncert
odbędzie się w ramach OffSpring Intro.

17 kwietnia rozpoczyna się kolejny sezon wieczornych
przejazdów rolkarzy ulicami miasta.
Pierwszy wieczorny Nightskating zaplanowano w wielkanocny poniedziałek, 17 kwietnia. Uczestnicy spotykają się
o godz. 19.30 na miejskim rynku (plac Piłsudskiego),
a na ulice ruszają punktualnie o godz. 20.00. Udział w imprezie jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.
– Zapraszamy wszystkich, którzy czują się pewnie na
rolkach i wrotkach. Jedziemy przy muzyce, w tempie do
15 km/h – zachęca Marcin Myszkowski z Fundacji Violet
Kiwi. Planowana trasa przejazdu to: rynek, dalej ulicami
Kościuszki, Kilińskiego, Nadarzyńską, Wojska Polskiego,
Sienkiewicza, Dworcową, Jana Pawła II, Chyliczkowską,
Warszawską, Młynarską, Puławską, Chyliczkowską, Julianowską, Okulickiego, Puławską, Kościuszki, Sienkiewicza,
Wojska Polskiego, Kusocińskiego, Puławską i z powrotem
na rynek.
Dodatkową atrakcją będą Rolkoteki – czyli dyskoteki
na rolkach, organizowane na wielopoziomowym parkingu
sklepu Decathlon w Piasecznie.
Plan najbliższych imprez:
17 kwietnia – Nightskating, rynek miejski, godz. 19.30
29 kwietnia – Rolkoteka, Decathlon, godz. 18.00
27 maja – Rolkoteka + Nightskating, Decathlon, godz. 18.00
10 czerwca – Rolkoteka, Decathlon, godz. 18.00
25 czerwca – Nightskating, rynek miejski, godz. 19.30
29 lipca – Rolkoteka + Nightskating, Decathlon, godz. 18.00
Prawdopodobnie Nightskating odbędzie się też we
wrześniu, dokładny termin nie został jeszcze ustalony.
Do udziału w przejeździe wymagana jest umiejętność
jazdy i hamowania na rolkach. Osoby zaczynające swoją przygodę z rolkami mogą potrenować jazdę podczas Rolkoteki.
Szczegóły oraz terminy imprez znajdują się na fanpage’u fb.com/Nightskating.Piaseczno lub na stronie
www.nightskating.org.pl.
Jeśli chcesz wesprzeć organizację imprezy i pomóc
w jej przebiegu, dołącz do NS Team: www.nightskating.org.pl.
Imprezę wspiera Biuro Promocji i Informacji Gminy
Piaseczno.

Oddajmy hołd
20 kwietnia podczas obchodów Miesiąca Pamięci
Narodowej zapraszamy
mieszkańców pod Pomnik
Katyński na Cmentarzu
Paraﬁalnym w Piasecznie.
Kwiecień, w kalendarzu patriotycznym nazwany Miesiącem Pamięci Narodowej, jest okazją do przypomnienia znaczących wydarzeń w historii naszego narodu, a także oddania
hołdu bohaterom i oﬁarom tragedii, którzy zwyciężali i ginęli
za wolność i niepodległość Polski.
Uroczystość przy Pomniku Katyńskim rozpocznie się
o godz. 11.00. W programie znajdują się: hymn narodowy, liturgia słowa, modlitwa za poległych i pomordowanych, modlitwa żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, wystąpienie
władz samorządowych, złożenie kwiatów pod Pomnikiem
Katyńskim.
Uroczystość odbędzie się z udziałem Chóru Lira i Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej.

