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Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 18 października
2017 r. o godzinie 9.30 
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

www.piaseczno.eu

Grunt pod nowy
obiekt sportowy

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej                           str. 2
Sprawozdanie z pracy 
burmistrza str. 2

Przedłużone lewoskręty
W połowie września ruszyły prace przy
remoncie skrzyżowania DK 79 z ul. Oku-
lickiego w Piasecznie.                          str. 4

Dotacja prac 
konserwatorskich

Prace przy rewaloryzacji Parku Miejskiego
w Piasecznie dobiegają końca. W wakacje
pojawiły się nowe alejki, latarnie, ławki oraz
kosze. Park zazielenił się dzięki dużej ilości
planowych nasadzeń.                          str. 5

Rada seniorów w akcji

Minęło 6 miesięcy od powołania Piaseczyń-
skiej Rady Seniorów. str. 6

Wmurowanie kamienia węgielnego

Powiat przesunie
Julianowską

W połowie września rozpoczęła się przebu-
dowa skrzyżowania ul. Julianowskiej z ul. Chy-
liczkowską. To pierwszy etap prac związanych
z przebudową skrzyżowania ul. Chyliczkow-
skiej z DK 79 – ul. Armii Krajowej.    str. 4

Dziewięć hektarów z prze-
znaczeniem pod usługi sportu 
i rekreacji otrzymała gmina
Piaseczno od Agencji Nieru-
chomości Rolnej.

str. 3

– Jak Państwo widzą, szkoła rośnie jak
na drożdżach, a wykonawca robi
wszystko, aby było co podziwiać i żeby
dotrzymać terminu realizacji inwesty-
cji – podkreślał podczas uroczystości
wmurowania burmistrz Zdzisław Lis.

Ta długo wyczekiwana inwestycja
zapewni nowe miejsca nauki dla około
600 uczniów, a także 250 dzieci w za-
planowanym przedszkolu, z dostępem
do dużej hali sportowo-widowiskowej
oraz zaplecza sportowo-rekreacyjnego
na świeżym powietrzu. Centralna
część budynku będzie przeznaczona
na ogólnodostępne Centrum Multi-
medialne – z biblioteką, salą konferen-
cyjną oraz salą wystawowo-widowi-
skową – z którego korzystać będą
mogli wszyscy mieszkańcy.

– Budowa szkoły pozwoli nam
poprawić komfort nauki w pozosta-
łych szkołach na terenie miasta,
które dziś są przepełnione – wyja-
śnia II zastępca burmistrza Hanna
Kułakowska-Michalak.

Podpisy na akcie erekcyjnym pod-
czas uroczystości złożyli: burmistrz
Zdzisław Lis, dyrektor Polaqua Sp. z o.o.
Tomasz Olej, przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie Piotr Obłoza, 
I zastępca burmistrza Daniel Putkie-
wicz oraz II zastępca burmistrza
Hanna Kułakowska-Michalak.

Projekt Centrum Edukacyjno-
-Multimedialnego powstał w pracowni
Pas Projekt Sp. z o.o. z Nadarzyna.

Nadzór nad inwestycją pełni In-
westor Zastępczy firma SAFEGE Od-
dział w Polsce.

Wykonawcą jest firma Polaqua
Sp. z o.o. z Wólki Kozodawskiej.

Nadzór nad całością pełni Wy-
dział Inwestycji Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno.

Poświęcenia aktu oraz terenu
budowy dokonał ksiądz prałat Zbi-
gniew Pruchnicki, proboszcz parafii
Matki Bożej Różańcowej, dziekan de-
kanatu piaseczyńskiego.

Budowa CEM to dopiero począ-
tek zmian, jakie czekają zachodnią

część miasta. – Ta inwestycja jest
częścią zespołu działań gminy
związanych z rewitalizacją tego ob-
szaru. Oprócz budowy gmachu
CEM modernizujemy cały układ ko-
munikacyjny wraz z przebudową
ul. Dworcowej oraz budową no-

wego połączenia ul. Żytniej z ul.
Nadarzyńską. To także moderniza-
cja targowiska miejskiego i przygo-
towanie kompleksu zieleni dookoła
oraz wzdłuż Kanału Piaseczyń-
skiego – podkreśla I zastępca bur-
mistrza  Daniel Putkiewicz.

Park Miejski 
w nowej odsłonie

Do 30 września 2017 r. można składać wnio-
ski na rok budżetowy 2018 na przyznanie
dotacji z gminy Piaseczno. Dotacja dotyczy
obiektów znajdujących się w Wojewódz-
kim Rejestrze Zabytków str. 3

14 września 2017 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Edukacyjno-
-Multimedialnego w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II, które będzie siedzibą nowej szkoły
podstawowej, przedszkola oraz multiteki.

Gmina Piaseczno podjęła współ-
pracę, dzięki której bezdomne
zwierzęta trafią do schroniska
„Na Paluchu”

*str. 3

Warszawski „Pa-
luch” pomoże zwie-
rzętom z Piaseczna

Foto Anna Grzejszczyk,Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA i Joanna Tchórzewska
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Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 38         20 września 2017 r.

Na początku sesji burmistrz Zdzisław Lis oraz przewodni-
czący Rady Miejskiej Piotr Obłoza podziękowali odcho-
dzącym na emeryturę Komendantowi Powiatowemu Po-
licji w Piasecznie Robertowi Kokoszce oraz kierownikowi
Klubu Kultury w Zalesiu Górnym Andrzejowi Szczygiel-
skiemu. Następnie powitano pana Roberta Pacha, nowego
Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie
ds. Prewencji, a także wyróżniono piaseczyńskiego snow-
boardzistę Filipa Orlika. 

Po projekcji filmów przygotowanych z okazji 70-lecia
Biblioteki Publicznej oraz wyjazdu zespołu Grawitacja do
Chin, radni przyjęli protokół z 37. sesji Rady Miejskiej. Spra-
wozdanie z działalności między sesjami przedstawił prze-
wodniczący Rady Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu wniosków
i interpelacji skarbnik zapoznała radnych z sytuacją fi-
nansową gminy.

Zmiany budżetowe
Radni wprowadzili następujące zmiany w budżecie:
– przesunięto środki w wysokości 20 000 zł z rezerwy ogólnej
z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego do uzy-
skania dofinansowania na zadanie „Metamorfoza filii biblio-
tecznych w Piasecznie”;
– przesunięto wydatki w wysokości 20 000 zł z przeznacze-
niem na dotację na wymianę kotłów węglowych;
– radni przeznaczyli 5 000 zł na zakup wiaty na przystanek
autobusowy w sołectwie Jastrzębie;
– radni zwiększyli wydatki na 2018 rok o kwotę 160 000 zł na
wykonanie projektu przebudowy drogi krajowej nr 79 na
odcinku ul. Energetyczna – ul. Syrenki;
– radni zdecydowali o wprowadzeniu zmiany w uchwale
Nr 824/XXIX/2016, zmiana dotyczy pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla powiatu piaseczyńskiego 
w kwocie 235 000 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa
drogi powiatowej nr 2826W”;
– zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 1 200 500 zł na
budowę ul. Cyraneczki w Józefosławiu.

Zagospodarowanie przestrzenne:
– radni przystąpili do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Pia-
seczna w granicach obszaru oznaczonego symbolem 1U
oraz części wsi Głosków.

Nieruchomości:
– radni wyrazili zgodę na zamianę nieruchomości pomiędzy
gminą Piaseczno a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Ka-
nalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.;
– postanowiono o wydzierżawieniu w trybie bezprzetargo-
wym części działki nr ewid. 35 w Żabieńcu z przeznaczeniem
pod pas zieleni;
– radni postanowili nabyć na rzecz gminy działkę nr ewid.
348/3 w Józefosławiu oraz sprzedać w drodze bezprzetar-
gowej działkę przy ul. Diamentowej w Piasecznie na rzecz
użytkownika wieczystego;
– radni uchylili uchwałę z 30 sierpnia 2017 r. w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej gminie Lesznowola.

Pozostałe:
– radni odrzucili jako niezasadną skargę pana Marcina Ż. na
odrzucenie projektu nr 31 do Budżetu Obywatelskiego;
– radni odrzucili skargę dotyczącą naruszenia interesu
prawnego w przedmiocie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Jazgarzew;
– zgodnie z założeniem reformy edukacyjnej, radni prze-
kształcili dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe
na terenie gminy w ośmioletnie szkoły podstawowe, prze-
kształcono również dotychczasowe zespoły szkół publicz-
nych w ośmioletnie szkoły podstawowe;
– radni ustalili regulamin wynagrodzenia nauczycieli za-
trudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych
przez gminę Piaseczno;
– radni wprowadzili zmiany do Regulaminu Rady Oświatowej;
– w związku z podjęciem postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego na zadanie związane z wprowa-
dzeniem systemu Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego,
radni ustalili wysokość opłat za korzystanie z tego sys-
temu;
– radni wyrazili zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego
do spółki PWiK w Piasecznie;
– wyrażono zgodę na przyznanie dotacji na prace kon-
serwatorskie przy zabytku dla parafii św. Anny w Piasecz-
nie oraz dotacji na sfinansowanie robót budowlanych przy
zabytku dla kościoła pw. św. Rocha w Jazgarzewie.

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

Burmistrz ogłosił 
przetargi na:
• opracowanie projektów  oraz
budowę ulic Skalnej i Przy-
jaznej w Bobrowcu;
• kontynuację budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego
A2 na działce nr 42 przy ul. Świę-
tojańskiej w Piasecznie ;
• zakup energii elektrycznej
na potrzeby obiektów gmin-
nych i oświetlenia ulicznego
na terenie gminy Piaseczno
na lata 2018 i 2019;
• budowę mostu wraz z bu-
dową i przebudową chod-
ników, budową oświetlenia 
i przebudową sieci teletech-
nicznej w rejonie Parku Miej-
skiego w Piasecznie;
• opracowanie projektu bu-
dowlanego modernizacji bu-
dynków kolejki wąskotoro-
wej w Piasecznie;
• remont ul. Ogrodowej 
w Józefosławiu;
• remont wraz z odwodnie-
niem fragmentu ul. Bukieto-
wej w Piasecznie;
• remont ul. Paderewskiego
w Piasecznie;
• remont ul. Bajecznej w Pia-
secznie;

• remont ul. Piaskowej w Pia-
secznie;
• opracowanie projektu bu-
dowlanego budynku Przed-
szkola nr 5 przy ul. Szkolnej 
w Piasecznie wraz z zagospo-
darowaniem terenu oraz peł-
nienie nadzoru autorskiego;
• remont ul. Rzecznej w Zło-
tokłosie i ul. Wschodniej 
w Henrykowie Uroczu (w kie-
runku ul. Gromadzkiej).

Burmistrz zatwierdził
przetargi na:
• dostawę sprzętu kompute-
rowego i oprogramowania dla
Urzędu Miasta i Gminy, część I;
wykonawca – Decsoft S.A., za
cenę – 271 208,85 zł;
• przebudowę rowu R-1 
w Piasecznie; wykonawca –
Przedsiębiorstwo Usługowo-
-Remontowe „Ewbud” Ewe-
lina Kościuk-Fol, za cenę –
355 903,67 zł;
• remont al. Kasztanów w Pia-
secznie; wykonawca – Przed-
siębiorstwo Drogowe Jarpol
S.A., za cenę – 689 833,20 zł;
• remont ul. Kmicica w Pia-
secznie; wykonawca – Przed-
siębiorstwo Drogowe Jarpol
S.A., za cenę – 169 973,70 zł;
• remont ul. Bocznej w Pę-
cherach; wykonawca – Przed-
siębiorstwo Drogowe Jarpol
S.A., za cenę – 199 118,55 zł;
• remont wraz z odwodnie-
niem ul. Krokusowej w Wólce
Kozodawskiej; wykonawca –
FAL-BRUK Sp. z o.o. sp.k., za
cenę – 468 630,00 zł;
• remont wraz z odwodnie-
niem ul. Tuwima w Piasecznie;
wykonawca – MABAU Sp. z o.o.
sp.k., za cenę – 322 342,59 zł;
• budowę chodnika w ul. Je-

sionowej na odcinku od prze-
dłużenia ul. Pionierów (DW nr
873) do ul. Sinych Mgieł w Za-
lesiu Górnym; wykonawca –
Cermat-Prodbet Sp. z o.o., za
cenę – 832 353,53 zł.

Burmistrz unieważnił
przetargi na:
• dostawę sprzętu kompute-
rowego i oprogramowania dla
Urzędu Miasta i Gminy, część II;
• remont nawierzchni skrzy-
żowania ul. Cyraneczki z ul.
Wilanowską wraz z organi-
zacją ruchu od ul. Julianow-
skiej do ul. Osiedlowej w Jó-
zefosławiu;
• modernizację siedziby Spół-
dzielni Rzemieślniczej na ul.
Warszawskiej 1 w Piasecznie 
z adaptacją budynku na po-
trzeby UMiG Piaseczno oraz
uzyskanie pozwolenia na bu-
dowę.

W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi
sprawami, m.in. odbyły
się następujące spotkania
i wydarzenia z udziałem
burmistrza:

31 sierpnia
– podpisanie aktu notarial-
nego z Agencją Nierucho-
mości Rolnych w spra-
wie przejęcia nieruchomości
gruntowych przy ul. Chylicz-
kowskiej;

1 września
– spotkanie z zarządem PWiK
w Piasecznie w sprawie wspól-
nych inwestycji w roku 2018;
– udział w uroczystościach
związanych z 73. rocznicą wy-
buchu II wojny światowej zor-

ganizowanych na Cmentarzu
Parafialnym;

4 września
– udział w rozpoczęciu roku
szkolnego w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Piasecznie;
– udział w inauguracji nowego
roku szkolnego połączony 
z uroczystym otwarciem
przedszkola przy ul. Nada-
rzyńskiej w Piasecznie;

5 września
– podpisanie porozumienia
dotyczącego współpracy ze
schroniskiem „Na Paluchu”;

8 września
– udział w sesji nadzwyczajnej
Rady Miejskiej;

11–13 września
– udział w szkoleniu wyjazdo-
wym z Radą Seniorów;

14 września
– udział w uroczystym wmu-
rowaniu kamienia węgielnego
pod budowę Centrum Eduka-
cyjno-Multimedialnego w Pia-
secznie oraz podpisanie aktu
erekcyjnego;

15 września
– udział w walnym zebraniu
w PCU Piaseczno Sp. z o.o.

Burmistrz na bieżąco orga-
nizował posiedzenia kierow-
nictwa Urzędu, podczas któ-
rych omawiane były bieżące
sprawy gminy, współpraco-
wał z organami Rady Miej-
skiej oraz brał udział w po-
siedzeniach komisji Rady
Miejskiej.                                    

*

Sprawozdanie z pracy burmistrza
od 30 sierpnia do 20 września 2017 r.

Pan Andrzej Szczygielski zapisał
się na kartach naszej lokalnej hi-
storii jako społecznik, inicjator
wielu cennych wydarzeń i pro-
jektów oraz propagator i ambasa-
dor szachów, które przy jego
wsparciu organizacyjnym stały
się Piaseczyńską chlubą i wizy-
tówką.

20 września, podczas sesji
Rady Miejskiej, burmistrz Zdzi-
sław Lis oraz przewodniczący
Rady Miejskiej Piotr Obłoza ży-
czyli panu Andrzejowi pomyślno-
ści i powodzenia w realizacji dal-
szych planów życiowych, nadal
licząc na jego aktywność na niwie
społecznej.

Po wielu latach owocnej współpracy 
z gminą Piaseczno odszedł na emeryturę
dotychczasowy kierownik Klubu Kultury
w Zalesiu Górnym.

Podziękowania dla Andrzeja Szczygielskiego

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

– Zawsze mogliśmy liczyć na
Pańskie wsparcie w realizacji
ważnych dla samorządu zadań
– powiedział burmistrz, żegna-
jąc w imieniu samorządu Ro-
berta Kokoszkę, który funkcję
komendanta w Piasecznie pełnił
przez ostatnie dwa lata.

Jednocześnie burmistrz
powitał podinspektora Ro-

berta Pacha na stanowisku
Zastępcy Komendanta Po-
wiatowego Policji w Piasecz-
nie ds. Prewencji, życząc mu
sukcesów i powodzenia w re-
alizacji zamierzeń, podkre-
ślając, że liczy na doskonałą
współpracę w trosce o bez-
pieczeństwo mieszkańców
gminy.

Podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz
oraz radni podziękowali za współpracę
odchodzącemu na emeryturę Komen-
dantowi Powiatowemu Policji w Piasecz-
nie inspektorowi Robertowi Kokoszce.

Żegnamy komendanta, witamy zastępcę

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA



– Jak już wielokrotnie podkreśla-
łem, aglomeracja warszawska na-
prawdę działa, a dzisiejsze porozu-
mienie pokazuje, że Warszawa
współpracuje z ościennymi gmi-
nami na bardzo wielu płaszczy-
znach – mówi Michał Olszewski,
wiceprezydent m.st. Warszawy. –
Warszawski „Paluch” bardzo pozy-
tywnie wyróżnia się na tle innych
tego typu jednostek w Polsce, 
a wysoką ocenę placówki po-
świadcza m.in. Najwyższa Izba
Kontroli. Teraz szczególne uznanie
schroniska potwierdzają władze
Piaseczna, które zwróciły się wła-
śnie do nas z propozycją podjęcia
międzygminnego partnerstwa na
rzecz bezdomnych zwierząt.

– Cieszę się, że wypracowa-
liśmy porozumienie ze stolicą 
i już wkrótce bezdomne czy za-
gubione zwierzęta z terenu
gminy Piaseczno znajdą schro-
nienie w schronisku „Na Palu-
chu”. To bardzo renomowana
instytucja, która zapewnia naj-
lepsze warunki, profesjonalną
opiekę oraz doskonały system
wolontariatu, który powoduje,
że nasi czworonożni przyjaciele
szybko odnajdą swoich właści-
cieli lub nowy dom. Niewątpli-
wym atutem jest też bliskość
tej lokalizacji oraz jej rozpozna-
walność wśród naszych miesz-
kańców, którzy w momencie
zagubienia swojego pupila in-
stynktownie pierwsze kroki
kierują właśnie do schronis-
ka „Na Paluchu”. To międzyg-

minne porozumienie jest kolej-
nym przykładem na doskonałą
współpracę samorządów w ra-
mach aglomeracji warszawskiej
– mówi Zdzisław Lis, burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno.

Zgodnie ze swoim statutem
Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Warszawie, popu-
larnie nazywane schroniskiem
„Na Paluchu”, opiekowało się do-
tychczas jedynie zwierzętami
zagubionymi i bezdomnymi,
które zostały znalezione na te-
renie stolicy. Teraz, dzięki pod-
pisanemu porozumieniu, swo-
ich czworonożnych przyjaciół

w warszawskim „Paluchu” będą
mogli poszukiwać również wła-
ściciele sąsiadującego z War-
szawą Piaseczna.

– Dzięki wypracowanemu
porozumieniu zyskają przede
wszystkim mieszkańcy, a także
ich zwierzęta. Znaczenie stracą
bowiem granice administra-
cyjne, które dotychczas mogły
utrudniać poszukiwanie zagu-
bionych czworonogów. Mówiąc
wprost, miejsce odnalezienia
zwierzęcia przestanie mieć zna-
czenie, a wszystkie znajdą tym-
czasowy dom w schronisku „Na
Paluchu” – mówi Henryk Strzel-

czyk, dyrektor Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w War-
szawie. – Jesteśmy przygotowani
na przyjęcie dodatkowych zwie-
rząt w naszym schronisku. Jed-
nocześnie nowe obowiązki będą
nas determinować do podejmo-
wania jeszcze większych starań
do znalezienia przebywają-
cym w schronisku „Na Paluchu”
czworonogom nowych domów.

W ramach współpracy Pia-
seczno będzie przekazywało War-
szawie dotację w wysokości 
zależnej od liczby przyjętych
zwierząt odnalezionych na tere-
nie gminy. Porozumienie weszło
w życie w momencie podpisania.

Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Warszawie jest jed-
nostką budżetową m.st. War-
szawy. Zlokalizowana na war-
szawskich Włochach placówka
funkcjonuje na terenie blisko 2,5
ha, który został podzielony na
trzy części. W pierwszej z nich
znajdują się pawilony dla psów,
kociarnia z kocim szpitalem, za-
plecze magazynowo-technicz-
ne, budynek administracji, szpi-
tal ogólny i zakaźny. W sektorze
drugim zlokalizowane są geria-
tria, budynek dawnej kociarni
oraz rezerwowe boksy dla psów.
W trzecim sektorze znajdują się
zespoły boksów dla zwierząt,
które przez cały rok mogą prze-
bywać w warunkach zewnętrz-
nych, a także wybiegi spacerowe
wykorzystywane do zabawy, so-
cjalizacji i swobodnego biegania. 

Warszawskie schronisko „Na Paluchu” od lat bardzo pozytywnie wyróżnia się na
tle innych tego typu jednostek w Polsce. Między innymi dlatego władze Miasta 
i Gminy Piaseczno zdecydowały się podjąć współpracę, dzięki której bezdomne
zwierzęta z obszaru gminy będą trafiać właśnie do stołecznej placówki.

Czworonogom z Piaseczna opiekę zapewnia teraz schronisko
„Na Paluchu”                    Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA

Piaseczno może poszczycić się kolejnym znakomitym mło-
dym sportowcem.      Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Filip Orlik, który został wyróżniony podczas sesji Rady Miej-
skiej, od urodzenia mieszka w Piasecznie, aktualnie uczy
się w II klasie Gimnazjum nr 1 w Piasecznie. Od dwóch lat
trenuje freestyle snowboarding w klubie Freestyle Club,
pod okiem trzykrotnego olimpijczyka Michała Ligockiego.
Jego pierwszy poważny sukces to tytuł wicemistrza Polski
młodzików we freestyle snowboardingu w konkurencji Big
Air, zdobyty w lutym 2016 roku w Zakopanem.

Aktualnie Filip jest posiadaczem tytułu wicemistrza Polski
juniorów młodszych w konkurencji Slopestyle, zdobytego 
w Zakopanem, 25 lutego br., podczas Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w Sportach Zimowych. Konkurencja, w któ-
rej Filip zdobył tytuł, polega na wykonywaniu tricków podczas
zjazdu ze stoku oraz na pokonywaniu przeszkód typu rampy.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz oraz prze-
wodniczący Rady wręczyli młodemu zawodnikowi dyplom
gratulacyjny oraz bon upominkowy.

Uhonorowany
snowboardzista
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31 sierpnia 2017 r. gmina, na pod-
stawie umowy zawartej w for-
mie aktu notarialnego, nabyła
nieodpłatnie od Agencji Nieru-
chomości Rolnej działkę nr 3/45,
obręb 28, przy ul. Chyliczkow-
skiej, przeznaczoną w miejsco-
wym planie zagospodarowania
przestrzennego pod usługi tu-
rystyki i rekreacji z zielenią to-
warzyszącą.

Nieruchomość przekazana
gminie na podstawie „Ustawy 
o zagospodarowaniu nierucho-
mościami rolnymi skarbu pań-
stwa” przeznaczona została na
cele związane z realizacją inwe-
stycji infrastrukturalnych słu-
żących wykonywaniu zadań
własnych gminy w zakresie kul-
tury i kultury fizycznej.

Zgodnie z aktem notarial-
nym nabywca będzie miał dzie-
sięć lat na realizację inwestycji

zgodnej z powyższym celem. 
– Chcemy wykorzystać tę nie-
ruchomość pod budowę no-
wego kompleksu sportowego, 
z wyczekiwanym przez miesz-
kańców nowoczesnym krytym
basenem – mówi burmistrz
Zdzisław Lis. – Wpisaliśmy to
zadanie do przyjętej niedawno,
zaktualizowanej strategii roz-
woju gminy oraz do projektu
strategii rozwoju sportu – do-
daje burmistrz.

– W najbliższym czasie
gmina planuje przeprowadze-
nie zmian w miejscowym pla-
nie zagospodarowania prze-
strzennego tego terenu, aby
dostosować go do swoich po-
trzeb i stworzyć miejsce pod
zaplanowany obiekt. Niezbęd-
na będzie także rezerwacja
środków w budżecie na przy-
gotowanie koncepcji zabu-

dowy – mówi wiceburmistrz
Daniel Putkiewicz.

Wraz z dziewięciohekta-
rową nieruchomością, której
wartość szacuje się na ponad
10 mln zł, gminie przekazano
lokale mieszkalne z budyn-
kami przynależącymi i udzia-
łami w gruncie. Są to nierucho-
mości położone w Głoskowie
PGR, Wólce Pęcherskiej, Runo-
wie, Pęcherach Łbiskach PGR 

i Piasecznie. Niestety lokale te
są w większości w bardzo złej
kondycji, a do tego są zamiesz-
kałe przez lokatorów. Gmina
będzie musiała w nie zain-
westować i zaopiekować się
mieszkańcami – jednak taki był
warunek Agencji Nieruchomo-
ści Rolnej, która przekazała sa-
morządowi swój majątek na
terenie gminy Piaseczno.

*

Grunt to sport
Dziewięć hektarów pod usługi sportu
i rekreacji otrzymała gmina Piaseczno
od Agencji Nieruchomości Rolnej.

Burmistrzowie oceniają jak będzie można wykorzystać nową
nieruchomość                      Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Warszawski „Paluch” pomoże
zwierzętom z Piaseczna

Do 30 września 2017 r. można składać wnioski na rok bu-
dżetowy 2018 na przyznanie dotacji z gminy Piaseczno. 

Dotacja dotyczy obiektów znajdujących się w Woje-
wódzkim Rejestrze Zabytków. Obiekty objęte jedynie
Gminną Ewidencją Zabytków, bez wpisu do Rejestru Za-
bytków, aktualnie nie mają możliwości otrzymania dotacji 
z budżetu gminy Piaseczno.

Aby ubiegać się o dotację, należy złożyć wypełniony
wniosek (wraz z załącznikami), który dostępny jest w kan-
celarii UMiG Piaseczno lub na stronie www: http://bip.pia-
seczno.eu (do pobrania zgodnie z uchwałą Nr 997/XXXV/2017
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinanso-
wanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków
znajdujących się na terenie gminy Piaseczno).

Za załatwienie sprawy odpowiedzialny jest Wydział
Urbanistyki i Architektury (piętro I, pokój nr 46), Zygmunt
Podgórski tel. 22 701 75 51, Piotr Kalbarczyk tel. 22 701 75 52.

Szczegółowych informacji w sprawie Rejestru Zabytków
udziela Mazowiecki Konserwator Zabytków – ul. Nowy Świat
18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 04 00, www.mwkz.pl.

Aktualna mapa wskazująca lokalizację zabytków na
terenie gminy Piaseczno jest dostępna pod adresem:
www.piaseczno.e-mapa.net.

Dotacja na renowację
zabytków
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Dobiegają końca prace modernizacyjne przy przebudowie
piaseczyńskiego odcinka linii kolejowej Warszawa – Radom

Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
Inwestycja ta poprzez wydłużające się terminy realizacji dała
się we znaki mieszkańcom, zwłaszcza tym zmotoryzowanym.
Na szczęście wszystko wskazuje na to, że wkrótce, mimo per-
turbacji i opóźnień, wykonawca działający na zlecenie PKP PLK
zakończy prace na wszystkich frontach w gminie Piaseczno.

Zasadnicze prace budowlane w obrębie dworca kolejowego
w Piasecznie zostały wykonane. Powstały dwa osobne perony.
Wybudowano też platformy podjazdowe dla wózków i zejścia
na perony od strony ulic Dworcowej i Sienkiewicza oraz od strony
ul. Pomorskiej. Wyremontowano również kładkę dla pieszych,
zapewniającą wygodny dostęp podróżnych do nowych peronów.
Przy kładce pojawiły się windy zapewniające wygodny dojazd
dla wózków. Obecnie trwają ostatnie elektryczne prace ziemne,
a równolegle do nich trwa rekultywacja terenu budowy.

Samo wykonanie prac budowlanych to jeszcze nie koniec
inwestycji, niemniej jednak wszystko zaczyna wyglądać coraz
lepiej. Do wykonania pozostało jeszcze nagłośnienie wewnątrz
budynku dworca oraz docelowe odwodnienie peronów. Wszyst-
kie nowe obiekty na dworcu są już dostępne dla podróżnych.

Od kilku miesięcy gotowy jest również wiadukt nad torami
w ciągu alei Kalin. Obecnie wszystkie prace w terenie zostały
już wykonane, a wykonawca złożył niezbędną dokumentację
inwentaryzacyjną do Nadzoru Budowlanego. Trwa teraz pro-
cedura dopuszczenia obiektu do użytkowania, która powinna
zakończyć się w połowie października br.

Równolegle do prac na dworcu i wiadukcie prowadzone
są prace na przejazdach kolejowych.

14 września w Jesówce wprowadzono stałą organizację ruchu
i samoczynną sygnalizację świetlną przejazdową oraz dwie tzw.
półrogatki. Przejazd jest strzeżony przez system automatyki.

Na ul. Orężnej w Piasecznie trwają obecnie prace przy wy-
konywaniu dojazdów drogowych do przejazdu po obu stro-
nach. Prace prowadzone są w ciągu drogi powiatowej i według
oficjalnych informacji powinny zakończyć się do 26 września.
Docelowo przejazd w ciągu ul. Orężnej będzie posiadał naj-
wyższą kategorię A. Oznacza to, że na przejeździe zamonto-
wane będą pełne rogatki, a ruch na drodze będzie kierowany
przez uprawnionego pracownika zarządcy kolei – dróżnika.

W Zalesiu Górnym otwarto przejazd przez tory z warunko-
wym dopuszczeniem do ruchu. Na chwilę obecną nie są za-
montowane rogatki. Nie działają również system automatyki 
i sygnalizacja świetlna. Niestety nie posiadamy oficjalnych infor-
macji na temat terminu dokończenia prac na tym przejeździe.

Remont linii 
kolejowej na finiszu

Przebudowie podlega odcinek
ul. Okulickiego pomiędzy skrzy-
żowaniem z ul. Mleczarską i ul.
Powstańców Warszawy a krzy-
żówką z ul. Julianowską w Pia-
secznie.W ramach przedsięwzię-
cia wykonana zostanie nowa
dwujezdniowa droga na odcinku
2 km oraz odwodnienie drogi. Po-
wstaną zjazdy do posesji i ścieżki
rowerowe. Istniejące stare chod-
niki zastąpią nowe, po obu stro-
nach drogi. Wybudowane zo-
staną także zatoki autobusowe.
Ponadto dzięki zwiększeniu wi-
doczności na skrzyżowaniach,
budowie przejść dla pieszych wy-
posażonych w element bezpie-
czeństwa ruchu, tj. azyle dla pie-
szych, znacznie poprawi się
bezpieczeństwo na drodze. Gene-

ralny wykonawca firma Skanska
przebuduje i zbuduje także nową
sygnalizację świetlną. Z remontu
wyłączone będzie skrzyżowanie
z drogą krajową nr 79 (ul. Armii
Krajowej) wraz ze skrzyżowa-
niem ul. Okulickiego z ul. Wojska
Polskiego. Nowa droga będzie do-
stosowana do obsługi ruchu tran-
zytowego. Wartość zadania, któ-
rego inwestorem jest Samorząd
Województwa Mazowieckiego, to
blisko 22 mln zł brutto.

Na razie ruch pojazdów na
ul. Okulickiego odbywa się po
zawężonych pasach ruchu, jed-
nak cały czas możliwy jest ruch
pojazdów w obu kierunkach. 
W pierwszym etapie inwestycji
wykonywana będzie jezdnia
północna, której budowa już się

rozpoczęła od demontażu ist-
niejącego oświetlenia. Prace
nad tym etapem powinny po-
trwać do końca roku. Na wiosnę
generalny wykonawca planuje
rozpocząć budowę jezdni połu-
dniowej.

Szczegółowy harmonogram
prac ustalany jest na bieżąco.
Gmina jest w stałym kontakcie

z wykonawcą i na bieżąco na
stronie internetowej gminy
www.piaseczno.eu są publiko-
wane informacje na temat ak-
tualnie obowiązującej organiza-
cji ruchu i wszelkich utrudnień
wynikających z prowadzonych
prac. Budowa całej drogi po-
winna zakończyć się do końca
2018 roku.

Latem ruszyła długo oczekiwana przebu-
dowa ul. Okulickiego w Piasecznie, czyli
drogi wojewódzkiej nr 721.

Przebudowa DW 721 w Piasecznie

Ulica Okulickiego przed rozbudową
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

W ramach prac, które już trwają,
skrzyżowanie z ul. Julianowską
zostanie przesunięte o kilkadzie-
siąt metrów w kierunku Kon-
stancina-Jeziorny. Sam układ
jezdni będzie taki sam, czyli zo-
stanie utrzymany pas do skrę-
tu w lewo w ul. Julianowską 
i osobny do jazdy prosto w kie-
runku Konstancina. W drugą
stronę będzie jeden wspólny pas
do skrętu w prawo i do jazdy na
wprost. Na samym skrzyżowa-
niu zostaną wybudowane wy-
sepki separacyjne poprawiające
bezpieczeństwo ruchu poprzez
kierowanie pojazdów na odpo-
wiednie pasy.

Ta inwestycja to skutek
wspólnych starań władz gminy
Piaseczno oraz zarządcy drogi

– Starostwa Powiatowego w Pia-
secznie. Przypomnijmy, że pier-
wotnie GDDKiA chciała w trak-
cie przebudowy zlikwidować
lewoskręt z ul. Chyliczkowskiej
w ul. Julianowską. Całkowity
koszt inwestycji to blisko 1,5
mln zł. Gmina dołożyła 400 tys.
zł na wykonanie dokumentacji
oraz realizację. Prace już trwają
i powinny zakończyć się jeszcze
w tym roku.

Przebudowa skrzyżowania
ul. Chyliczkowskiej z ul. Armii
Krajowej (DK 79) również po-
winna rozpocząć się w tym
roku. Jednak termin rozpoczęcia
tych prac nie jest jeszcze dokład-
nie ustalony – obecnie trwa 
doprecyzowywanie harmono-
gramu prac z GDDKiA.

Docelowo na skrzyżowaniu
DK 79 z ul. Chyliczkowską pojawi
się (niedostępna obecnie) moż-
liwość skrętu w lewo do Kon-
stancina – w tym celu z kie-
runku Warszawy pojawi się
dodatkowy pas lewoskrętu.
Sama ul. Chyliczkowska, patrząc
od strony miasta, będzie umoż-
liwiać na niezależnych pasach
jazdę prosto, skręt w prawo 
w kierunku Góry Kalwarii oraz
wjazd do miasta z kierunku War-
szawy (możliwy będzie ruch

dwukierunkowy na odcinku do
ul. Warszawskiej).

Obecnie wprowadzona jest
czasowa organizacja ruchu,
zgodnie z którą obowiązuje ruch
jednokierunkowy w stronę Kon-
stancina na odcinku od ul. Armi
Krajowej do ul. Żeglińskiego, 
a z kierunku Konstancina popro-
wadzony jest objazd ulicą Żegliń-
skiego. W drugim etapie odcinek
ten będzie całkowicie wyłączony
z ruchu, a inwestycja powinna
się zakończyćdo 31 października.

W połowie września rozpoczęła się prze-
budowa skrzyżowania ul. Julianowskiej
z ul. Chyliczkowską. To pierwszy etap
prac związanych z przebudową skrzy-
żowania ul. Chyliczkowskiej z DK 79
– ul. Armii Krajowej.

Powiat przesunie Julianowską

Nowy przebieg ul. Julianowskiej poprawi płynność ruchu
na skrzyżowaniu z ul. Chyliczkowską 

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Wiosną tego roku gmina Pia-
seczno, na podstawie stosownych
uzgodnień z GDDKiA, przystąpiła
do wykonania szczegółowej kon-
cepcji remontu ul. Puławskiej na
odcinku od ul. Energetycznej do
skrzyżowania z ul. Okulickiego
włącznie. Według wstępnych za-
łożeń projektowych ul. Puławska
miała mieć po trzy pasy ruchu na
każdej jezdni, natomiast samo
skrzyżowanie miało zmienić się
dość radykalnie. Niestety ostatnie
tygodnie przyniosły zmianę tej
sytuacji.

Z końcem wakacji Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad poinformowała gminę, że
zaplanowana na wrzesień prze-

budowa głównego skrzyżowania
w Piasecznie zostanie zawężona
jedynie do remontu nawierzchni
oraz do przedłużenia lewoskrę-
tów z kierunku Warszawy w kie-
runku Konstancina oraz z kie-
runku Góry Kalwarii w kierunku
Lesznowoli. Na przejściu dla pie-
szych zostanie zamontowana sy-
gnalizacja wzbudzana.

Na wiadomość o zawężeniu
projektu władze gminy, na czele 
z burmistrzem Piaseczna Zdzi-
sławem Lisem, interweniowały 
w GDDKiA, organizując najpierw
spotkanie w Piasecznie, a następ-
nie przekonując Generalną Dyrek-
cję podczas spotkania w siedzibie
głównej Oddziału Warszawskiego.

Zawężenie zakresu trwają-
cego remontu uzasadniane jest
najbliższymi planami inwestycyj-
nymi, o które GDDKiA zabiega 
w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa. Dyrekcja Od-
działu Warszawskiego stara się 
o przyznanie środków finanso-
wych na przebudowę DK 79 na od-
cinku od skrzyżowania z ul. Oku-
lickiego aż do powstającego właś-
nie węzła w Kątach. Obecnie trwa-
jący remont finansowany jest 
z bieżących środków na remonty
i utrzymanie dróg. Całkowity
koszt tegorocznych robót szaco-
wany jest na blisko 1,7 mln zł.

– Nie rozumiem decyzji o za-
wężeniu prac, gdyż sfinansowany
i zaproponowany przez nas pro-
jekt przebudowy był zgodny z do-
celowym kształtem skrzyżowania
planowanym przez GDDKiA –
mówi wiceburmistrz Piaseczna

Daniel Putkiewicz. – Cieszą mnie
starania Generalnej Dyrekcji doty-
czące przebudowy całego intere-
sującego nas odcinka, aż do ob-
wodnicy Góry Kalwarii. Jestem
jednak realistą i nie chciałbym,
żeby pod koniec roku znów oka-
zało się, że na docelowe rozwiąza-
nie musimy poczekać dłużej, bo

nie udało się pozyskać niezbęd-
nych środków. Dlatego domagamy
się szybkich decyzji i zapewnienia
finansowania na najbliższe lata na
docelową przebudowę drogi i wia-
duktów, inaczej kosmetyczne
zmiany, które wykonuje  GDDKiA,
są dla nas nie do zaakceptowania
– dodaje wiceburmistrz.

To, czy uda się pozyskać do-
datkowe środki na rozbudowę
dróg krajowych, w tym interesu-
jącego nas fragmentu DK 79, bę-
dzie wiadomo jesienią. Trzy-
majmy więc kciuki, aby wszystko
poszło dobrze i aby zamierzenia
GDDKiA zostały wreszcie zreali-
zowane.

W połowie września ruszyły prace przy
remoncie skrzyżowania DK 79 z ul.
Okulickiego w Piasecznie.

Przedłużone lewoskręty

Prace na skrzyżowaniu potrwają do końca października Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA



Gazeta Piaseczyńska
27 września 2017, nr 5 (227) aktualności 5

10 października o godz. 19.00 zapraszamy na koncert
Krzysi Górniak Trio.
Będzie to koncert z cyklu Wtorki Jazzowe, promujący
najnowszy album „Moments”, wydany przez Polskie
Radio. Znakomita gitarzystka Krzysia Górniak zagra 
w doborowym składzie muzyków, z Łukaszem Makow-
skim (kontrabas) i Marcinem Jahrem (perkusja). Na tę
ucztę muzyczną zapraszamy do sali Domu Kultury 
w Piasecznie.

- „Moments” to wspomnienia, fragmenty z życia
uchwycone w dźwiękach. To muzyka ilustracyjna, nasy-
cona emocjami, nastrajająca do przemyśleń intelektu-
alnych. Kompozycje zarejestrowane na płycie to ostatnie
pół roku mojego życia, choć znajdują się tam także star-
sze tematy wykonywane przeze mnie od lat. Część ma-
teriału napisana została na kwartet jazzowy, część na
trio, gram też dwa utwory na gitarze akustycznej, co
stanowi pewnego rodzaju nowość – mówi o płycie Krzysia
Górniak.

Wtorek jazzowy

We wrześniu 2017 r odbyło się uroczyste otwarcie nowej
placówki przedszkolnej w Piasecznie

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
W ubiegłym roku gmina nabyła budynek przy ul. Nadarzyń-
skiej 54, w którym działało prywatne przedszkole. 
W tym roku budynek został odnowiony i włączony w struk-
turę Przedszkola nr 10 w Piasecznie, którego główna sie-
dziba mieści się przy ul. Sierakowskiego. W budynku przy
Nadarzyńskiej znalazło się sześć oddziałów przygotowanych
dla 125 dzieci. – Cieszę się, że w tej placówce udało nam się
zapewnić miejsca dla trzylatków – mówi II zastępca bur-
mistrza Hanna Kułakowska-Michalak. – Ta nowa lokalizacja,
wśród pobliskich osiedli, jest bardzo korzystna, brakowało
nam bowiem takiej placówki w centrum Piaseczna – dodaje
pani burmistrz.

Podczas uroczystości 4 września, połączonej z rozpo-
częciem roku szkolnego, na gości czekał kolorowy tort,
który umilił dzieciom pierwszy dzień w przedszkolu.

Nowe przedszkole 

Przestrzeń stała się miejscem
rekreacji, gdzie mile spędzimy
czas na spacerach wśród zabyt-
kowych drzew, z dala od betonu
i asfaltu, a dzieci będą mogły po-
bawić się na świeżym powie-
trzu na oddanym w połowie
sierpnia do użytkowania placu
zabaw.

Park Miejski w całości objęty
jest ochroną konserwatorską 
i jego modernizacja przebiegała
z zachowaniem historycznego
charakteru terenu. Z tego wła-
śnie powodu podłoże w parku
utwardzone zostało natural-
nymi materiałami, nie zastoso-
wano krawężników oddzielają-
cych alejki od zieleni, wykonano
natomiast obrzeża w technologii
eko-board. Jak mówi Patrycja
Zych z Wydziału Utrzymania Te-
renów Publicznych, rozwiązania
takie były zgodne z koncepcją za-
twierdzoną przez Mazowiec-
kiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków.

Mieszkańcy powinni czuć
się bezpiecznie w parkowej
przestrzeni dzięki zamonto-
wanym nowym latarniom, 
a przede wszystkim dzięki mo-
nitoringowi, który zostanie uru-
chomiony już wkrótce. Użyt-
kowników parku powinny
ucieszyć także liczne nowe na-
sadzenia. Zrewitalizowany te-
ren wzbogacił się bowiem 
o około 140 drzew, kilka tysięcy
krzewów i około 3000 róż.

Z końcem sierpnia, dzięki
współpracy gminy z PGE Dystry-
bucja S.A., z parku zniknęły stare
słupy energetyczne, które do tej
pory szpeciły rewitalizowaną
przestrzeń. Przed nami jeszcze
jeden etap rewitalizacji parku,
zaplanowany na kolejny rok – re-
witalizacja stawu, aranżacja
przestrzeni wokół niego oraz re-
mont mostku nad Perełką.

– W niedalekiej przyszłości
planujemy także stworzenie
ścieżek tematycznych i histo-

ryczno-przyrodniczych oraz in-
stalacji artystycznych, wszystko
po to, aby miejsce to było chęt-
nie odwiedzane nie tylko przez
mieszkańców, ale i przez tury-
stów – mówi Daniel Putkiewicz,
I zastępca burmistrza Miasta 
i Gminy Piaseczno.

Rewitalizacja byłaby nie-
możliwa w takim zakresie, gdyby
nie porozumienie podpisane 16

października 2015 roku przez
burmistrza Piaseczna Zdzi-
sława Lisa, starostę piaseczyń-
skiego Wojciecha Ołdakow-
skiego oraz członka Zarządu
Powiatu Piaseczyńskiego Ksa-
werego Guta. Na jego mocy
gmina Piaseczno zyskała moż-
liwość rewitalizacji części te-
renu przekazanego jej przez
starostwo w dzierżawę.

Prace przy rewaloryzacji Parku Miej-
skiego w Piasecznie dobiegają końca. 
W wakacje pojawiły się nowe alejki, latar-
nie, ławki oraz kosze. Park zazielenił się
dzięki dużej ilości planowych nasadzeń.

Park Miejski w nowej odsłonie

Alejki parkowe po modernizacji
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Nowa pergola w centralnej części parku
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Dokument podpisali ks. proboszcz
Andrzej Krynicki i burmistrz Zdzi-
sław Lis, umowę zawarto na 35 lat.
Zabytkowy budynek, zlokalizo-
wany przy placu Piłsudskiego 10
w Piasecznie, wymaga całkowi-
tego remontu. Jego koszt wyce-
niono na około 3,5 mln zł. Dzięki
zawarciu umowy dzierżawy sta-
rej plebani możliwe było podpisa-
nie przez gminę umowy na wy-
konanie robót zaplanowanych na
jej terenie. Prace remontowe wy-
kona firma Polskie Pracownie
Konserwacji Zabytków S.A. Od-
dział w Warszawie. Roboty będą
polegały na remoncie i przebudo-
wie budynku starej plebanii wraz

ze zmianą sposobu użytkowania
na budynek muzealno-konfe-
rencyjny oraz na dostosowaniu
terenu bezpośrednio przyległego
do budynku w sposób zapewnia-
jący dostęp do niego, obsługę i in-
frastrukturę techniczną.

Po remoncie na parterze
budynku powstaną: sala ekspo-
zycyjna, sala konferencyjno-
-edukacyjna, recepcja oraz po-
mieszczenia biurowe, sanitarne
i magazynowe. Na pierwszym
piętrze budynku przewidziano
natomiast dwie sale ekspozy-
cyjne. W sumie będzie do-
stępne 328 mkw. powierzchni
użytkowej.

Zakres planowanych prac
obejmuje m.in.: wykonanie
wzmocnienia fundamentów
oraz żelbetowych ścian piwnicy
i na parteru, wymianę stropów
wykonanie nowej klatki scho-
dowej oraz szybu windy.

W całym budynku zostaną
wykonane nowe instalacje tech-

niczne i przyłącza. Odnowiona
będzie także konstrukcja więźby
dachowej wraz z pokryciem.
Wokół budynku wykonane zo-
staną prace brukarskie i nowe
nasadzenia zieleni.

Przewidywany termin za-
kończenia robót to koniec 2018
roku.

4 września gmina Piaseczno i parafia
św. Anny w Piasecznie zawarły umowę
dzierżawy budynku starej plebanii.

Nowa stara plebania

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

UiA.ZP.6721.28.2017.AA
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. DzU z 2017 r., poz. 1073 ze
zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tj. DzU z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały Nr 618/XXIII/2016
z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
Piaseczno dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu
granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią
istniejącej ul. Orężnej, uchwalonego uchwałą Nr 359/XIV/2007 Rady
Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2007 r.

Zmiana dotyczy terenu położonego w rejonie skrzyżo-
wania ul. Orężnej i ul. Liliowej.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
przy ul. Kościuszki 5, pokój 32.

Plan miejscowy obejmie problematykę wynikającą z art. 15
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 r. Wnioski do projektu planu należy składać
w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego:
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno przy ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Ko-
ściuszki 5, 05-500 Piaseczno;

• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mail: urzad@piaseczno.eu.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,
z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz ozna-
czenia nieruchomości, której dotyczy.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

p. o.Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury

Ogłoszenie Piaseczno
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Szczepienia dla
seniorów
Rozpoczyna się sezon grypowy, a wraz z nim ruszają szcze-
pienia przeciwko grypie dla seniorów.

Program profilaktyczny „Nie poddaj się grypie” realizo-
wany jest w gminie Piaseczno dla osób 65+. Akcja szczepień
obejmuje około 2000 seniorów, a w tym roku przeznaczono
na nią 66 tys. zł, czyli dwa razy więcej niż w latach ubiegłych.

Usługa obejmuje szczepionkę, badanie lekarskie poprze-
dzające szczepienie i sam zabieg. Program szczepień prze-
ciwko grypie prowadzony jest od 2009 roku. Dotychczas z tej
formy działań profilaktycznych skorzystało 8 716 osób za łączną
kwotę 311 tys. zł. Za swoje dotychczasowe działania w profi-
laktyce gmina Piaseczno w roku 2015 została wyróżniona na-
grodą Lidera Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

W raporcie Najwyższej Izby Kontroli z 2015 roku gmina
została pochwalona za: „wykazywanie dużej aktywności 
w prowadzeniu i finansowaniu nieobowiązkowych działań 
w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców”. Gminny program
profilaktyczny zyskał także pozytywną opinię Prezesa Agencji
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Lista placówek uczestniczących w akcji:
1. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwar-
tego w Piasecznie, ul. Fabryczna 1, tel. 22 756 21 11, 22 756 73 73;
2. Filia SZPZLO w Głoskowie, tel. 22 757 81 83;
3. Filia SZPZLO w Zalesiu Górnym, tel. 22 756 52 45;
4. Filia SZPZLO w Złotokłosie, tel. 22 726 92 18;
5. Filia SZPZLO w Gołkowie, tel. 22 756 24 63;
6. NZOZ „Zdrowie To My” w Józefosławiu, ul. Urocza 14, 
tel. 22 726 00 83, 666 190 200.

Klub Seniora w Woli Gołkowskiej

W gminie Piaseczno funkcjo-
nuje teraz łącznie siedem
klubów seniora. Obok po-
wstałego klubu w Woli Goł-
kowskiej działają już kluby 
w Jastrzębiu, Złotokłosie, Za-
lesiu Górnym, Żabieńcu, Jó-
zefosławiu i Gołkowie, w któ-
rych zrzeszonych jest około
500 osób. Tylko w tym roku
MGOPS przeznaczył na ich
funkcjonowanie ponad 180

tysięcy złotych. Zadaniem
klubów jest przede wszystkim
aktywizacja i  integracja śro-
dowiska seniorów oraz spo-
łeczności lokalnej, co w efekcie
przeciwdziała wykluczeniu,
samotności i jest ważnym ele-
mentem społecznego wspar-
cia. Kluby seniora organizują
zajęcia, wycieczki oraz aktyw-
nie włączają się w działalność
na rzecz mieszkańców.

Klub Seniora w Woli Goł-
kowskiej powstał z inicjatywy
mieszkańców. Oferta klubu
obejmuje mieszkańców Woli
Gołkowskiej i miejscowości
ościennych. Spotkania odby-
wają się w świetlicy wiejskiej
przy ul. Jemioły 11, w każdą
środę w godzinach 16.00–20.00. 

Opłata członkowska wy-
nosi 5 zł. Do klubu mogą nale-
żeć osoby w wieku 60+ lub

młodsze, o ile nabyły prawo do
renty lub emerytury. 

Pracę klubu koordynuje
pani Małgorzata Jankowska 
z MGOPS (tel. 22 756 72 63 lub 
22 750 33 08) w porozumieniu 
z zarządem klubu.

Ofertę pozostałych klubów
seniora oraz innych organizacji
senioralnych można znaleźć na
stronie internetowej www.se-
niorlane.piaseczno.eu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otworzył kolejny klub seniora – tym
razem w Woli Gołkowskiej. 

Portal piaseczyńskich seniorów www.senioralne.piaseczno.eu

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza szósty pisemny
nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego 
w budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni
14,56 mkw. zlokalizowany na parterze budynku dworca PKP
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-
-handlowej z wyłączeniem małej gastronomii typu kebab,
jedzenia fast food itd. oraz prowadzenie kiosku prasowego.

Okres obowiązywania umowy: 3 lata. Miesięczna stawka
wywoławcza czynszu za wynajem 1 mkw. powierzchni netto
wynosi 50,00 zł + VAT 23%. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium
w wysokości 1 456,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięć-
dziesiąt sześć złotych, 00/100). Wadium w podanej wysokości
należy wpłacać do kasy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5 lub przelewem na konto nr: 12 1060 0076
0000 3310 0018 5094 do dnia 25 października 2017 r. z dopi-
skiem: „Przetarg na wynajem lokalu użytkowego usytuowa-
nego w budynku dworca PKP w Piasecznie – lokal nr 1 o pow.
14,56 mkw.”. Wadium oferenta, który wygrał przetarg, nie
podlega zwrotowi, a zalicza się je na poczet kaucji. Skutkiem
uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.

Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie
formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zakle-
jenia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy 
ul. Kościuszki 5 w terminie do dnia 25 października 2017 r., do
godz. 10.30, z napisem na kopercie: „Przetarg na wynajem
lokalu użytkowego usytuowanego w budynku dworca PKP 
w Piasecznie – lokal nr 1 o pow. 14,56 mkw.”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2017 r. o godz.
11.00 w sali nr 89, III piętro w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.

Dokumenty do przetargu oraz szczegółowe informacje
można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie
przy ul. Kościuszki 5 w pokoju nr 90 lub pod nr tel. 22 701 75 29.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:
– możliwość unieważnienia postępowania w całości lub 
w części bez podania przyczyn;
– prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert i bez podania przyczyn.

O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni 
w formie pisemnej. Szczegóły na www.bip.piaseczno.eu.

Ogłoszenie
wynajem lokalu użytkowego 

Portal dla seniorów

Jest to przestrzeń wyjątkowa,
bo tworzona w dużej części
przez seniorów, którzy po-
przez nową stronę będą mogli
zapraszać na organizowane
przez siebie wydarzenia,
chwalić się sukcesami i infor-
mować o wspólnych akcjach. 

Portal Senioralne Piasecz-
no dostępny pod adresem
www.senioralne.piaseczno.eu
to baza wiedzy o wszystkich
organizacjach senioralnych,
nie tylko tych prowadzonych
przez gminę.

W gminie Piaseczno senio-
rzy stanowią dziś prawie 20 pro-
cent ogółu mieszkańców. Dla-
tego tak ważne jest, aby usługi
publiczne były w coraz więk-

szym stopniu dostosowane do
potrzeb i wymagań osób star-
szych i aby coraz szerzej były do
nich adresowane.

W Piasecznie działają licz-
ne organizacje pozarządowe:
stowarzyszenia, fundacje oraz
związki, które prowadzą dzia-
łalność edukacyjną, kulturalną
i sportową. Ogniwem, które je
łączy, jest Piaseczyńska Rada
Seniorów powołana w marcu
2017 r., skupiająca przedstawi-
cieli wszystkich organizacji se-
nioralnych działających na te-
renie naszej gminy.

Portal Senioralne Piasecz-
no, będzie swoistą bazą wiedzy
dla seniorów i ich bliskich. Bę-
dzie on promować działalność

wszystkich organizacji senioral-
nych. Znajdą się tam także in-
formacje o wydarzeniach skie-

rowanych do seniorów oraz
usługach, np. ofercie nieodpłat-
nych szczepień.                             *

We wrześniu gmina Piaseczno uruchomiła
wyjątkowy portal skierowany do 
seniorów i ich bliskich. 

Piaseczyńska Rada Seniorów w akcji

W toku prac powstał interne-
towy portal dla seniorów, spe-
cjalna strona z informacjami dla
seniorów w „Gazecie Piaseczyń-
skiej”, zarekomendowano sys-
tem karty seniora oraz przygo-
towywana jest świąteczna akcja
charytatywna. 

5 czerwca Burmistrz Miasta
i Gminy wręczył uroczyście akty
powołania do Piaseczyńskiej
Rady Seniorów. 24 członków sa-
modzielnie wybranych przez 12
organizacji  senioralnych działa-
jących na terenie gminy Pia-
seczno rozpoczęło pracę i kilku-
miesięczne specjalne szkolenie
w gronie wybitnych specjali-
stów z zakresu prawa, dyploma-
cji, kontaktów z mediami. 

Najważniejsze 
są konkrety

Jedną z pierwszych uchwał
PRS była uchwała o priorytetach
na 1. kadencję – dom dziennego
pobytu dla seniorów, aktywiza-
cja seniorów w oparciu o istnie-
jącą sieć organizacji senioralnych
oraz rozszerzenie usług medycz-
nych dla seniorów. Członkowie
PRS podzielili się na tematyczne
zespoły robocze, które zajęły się
m.in. popularną kartą seniora. 

– Po przeanalizowaniu kilku
systemów kart seniora funkcjo-
nujących w kraju skupiono się
na jednej. Członkowie PRS są bar-
dzo skrupulatni. Na posiedzenie
zespołu ściągnięto przedsta-
wiciela stowarzyszenia jednej 
z kart seniora aż z Krakowa,
który został drobiazgowo prze-
pytany o możliwościach, kosz-
tach i ulgach, które seniorzy
mogą uzyskać poprzez kartę 
– mówi Krzysztof Kasprzycki 
z Zespołu Doradców Burmistrza
opiekujący się PRS z ramienia
UMiG. Obecnie trwają prace nad
wdrożeniem karty seniora w Pia-
secznie. PRS pracuje również nad
propozycjami istotnymi dla se-
niorów do budżetu na rok 2018. 

Aktywizacja
Jednym z kluczowych ele-

mentów działalności Piaseczyń-
skiej Rady Seniorów jest akty-
wizacja i integracja seniorów. Po
raz pierwszy w historii seniorzy
z Gminy Piaseczno w sposób
zorganizowany uczestniczyli 
w dorocznej Ogólnopolskiej Pa-
radzie Seniorów w Warszawie. 

– Połknęliśmy bakcyla z en-
tuzjazmem. Już myślimy o atrak-
cyjnym zaprezentowaniu się na

Paradzie Seniorów w przyszłym
roku. Było wspaniale! – po-
wiedziała po wszystkim jedna 
z uczestniczek z Piaseczna. 

PRS rozpoczyna również
współpracę z organizacjami kra-
jowymi – Ogólnopolskim Poro-
zumieniem o Współpracy Rad
Seniorów oraz z Obywatelskim
Parlamentem Seniorów. PRS wy-
korzystuje każdą okazję, by po-
kazać się i zachęcić mieszkańców
60+ do włączenia się w działal-
ność kilkunastu organizacji se-

nioralnych. Na Jarmarku Piase-
czyńskim PRS zorganizowała
jedno z ciekawszych i bardziej ob-
leganych stoisk – Widoczna ak-
tywność seniorów obala stereo-
typy po obu stronach, włącza ich 
w partycypację obywatelską jak
każdą inną grupę. To aktywna,
zaangażowana grupa miesz-
kańców, bez kompleksów, z do-
świadczeniem i dużym poten-
cjałem. Są bezkonkurencyjnie
wspaniali – komentuje Krzysz-
tof Kasprzycki.

Nie minęło jeszcze 6 miesięcy, a Piaseczyńska Rada Seniorów dała się poznać jako
sprawny i rozsądny przedstawiciel środowisk senioralnych. 

Pierwszy piaseczyński portal dla seniorów działa pod adresem:
www.senioralne.piaseczno.eu

Przed stoiskiem Piaseczyńskiej Rady Seniorów podczas 
Jarmarku Piaseczyńskiego - 10 września 2017 r.



Gazeta Piaseczyńska
27 września 2017, nr 5 (227) aktualności 7

Redaktor naczelny:
Łukasz Wyleziński

Zespół redakcyjny: 
Biuro Promocji i Informacji 
(Małgorzata Idaczek,
Anna Grzejszczyk,
Tomasz Pawlak)

Adres redakcji: 
05-500 Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5, pok. 96
tel. 70 17 650

e-mail redakcji: 
gazeta@piaseczno.eu

Rada Miejska 
rada@piaseczno.eu

Burmistrz
Zdzisław Lis
sekretariat@piaseczno.eu

I zastępca burmistrza
Daniel Putkiewicz
putkiewicz@piaseczno.eu

II zastępca burmistrza
Hanna Kułakowska-
-Michalak
michalak@piaseczno.eu

e-mail urzędowy:
urzad@piaseczno.eu

Druk: 
Agora SA 

Skład: 
Biuro Promocji i Informacji
Gminy Piaseczno

Gazeta Piaseczyńska
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Za treść listów 

i ogłoszeń redakcja 

nie odpowiada. 

Redakcja zastrzega 

sobie prawo do 

skracania 

niezamówionych 

materiałów.

www.piaseczno.eu
Nakład 20 000 egz.

Do 31 października trwają konsultacje społeczne nt. sfor-
mułowania wytycznych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Zalesia Górnego. 

Konsultacje są organizowane w ramach projektu „Prze-
strzeń dla partycypacji” współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

W toku procesu konsultacyjnego zbierane są informa-
cje dotyczące potrzeb, problemów i rekomendacji do-
tyczących przestrzeni publicznych, w szczególności: 
otoczenia stacji kolejowej, boiska i bazarku przy ulicy Pio-
nierów, „Placu Duszczyka” przy szkole i kościele, rejonu
ronda przy ul. Wiekowej Sosny w pobliżu przedszkola.

Tematyka konsultacji wynika z badań „Zmiany w za-
gospodarowaniu przestrzeni Zalesia Górnego” przepro-
wadzonych w Zalesiu Górnym w 2016 r. 

W pierwszej połowie września w szkołach i przedszkolach 
Zalesia zostały przeprowadzone warsztaty pod hasłem „Podróż
wehikułem czasu – Zalesie Górne w przyszłości”. Odbyło się tak-
że spotkanie informacyjne oraz spacer po miejscowości 
z panem Grzegorzem Nowikiem, znawcą historii i kultury.

Jak można wziąć udział w dalszej części konsultacji spo-
łecznych?
• Uczestnicząc w spacerach badawczych po Zalesiu Górnym:

– w sobotę 30 września w godz. 11.00-13.00; zbiórka przy
stacji kolejowej,
– w sobotę 7 października w godz. 11.00-13.00; zbiórka
przy stacji kolejowej.

• Przychodząc na warsztat badawczy we wtorek 10 paź-
dziernika w godz. 18.30-20.30 do szkoły przy ulicy Sarenki 20.
Podczas spotkania w osobnej sali odbędą się warsztaty dla dzieci.
• Uczestnicząc w spotkaniu podsumowującym 7 listopada
w godz. 18.30-20.30 w szkole przy ulicy Sarenki 20.
• Poprzez e-mail: konsultacje.zalesie.gorne@piaseczno.eu.

Więcej informacji o konsultacjach na stronie www.pia-
seczno.eu oraz na www.fb.com/konsultacje.zalesie.gorne.

Konsultacje społeczne stanowią uzupełnienie i pogłębienie
ustawowego trybu procedury planistycznej, w ramach której
dotychczas zgłaszaliście Państwo wnioski formalne.

PCU najlepszą firmą ciepłowniczą w Polsce

– To wyróżnienie to swoisty
Oscar w branży ciepłowniczej.
Przyznawane jest za konkretne
osiągnięcia, a osiągnięcia są 
i chwalić się mamy czym 
– mówi Marek Trendel, prezes
zarządu spółki. 

Przede wszystkim cena cie-
pła w Piasecznie została w tym
roku znacznie obniżona i wśród
ciepłowni gazowych jest najniż-
sza w Polsce, a nawet przebija
cenę bardzo wielu kotłowni opa-
lanych węglem i innymi paliwami
stałymi. Poczynione w ostatnich
latach inwestycje w źródło ciepła
teraz procentują. Każdy kocioł
wyposażony został w ekonomi-
zer, co pozwoliło obniżyć tempe-
raturę spalin, a  odzyskane ciepło
ze spalin obniżyło zużycie gazu.
Na wszystkich kotłach zostały
wymienione palniki, co również
pozwoliło obniżyć zużycie gazu 
i energii elektrycznej, a podnieść
sprawność kotłów, którą dzisiaj
mamy najwyższą w Polsce (98%).
Moc zainstalowana w źródle zo-
stała zwiększona z 24 do 36 MW
poprzez montaż czwartego kotła.
Dzięki środkom unijnym rozbu-
dowaliśmy i zmodernizowaliśmy
sieć cieplną na łączną kwotę 10
mln zł. 

Jeżeli chodzi o czystość po-
wietrza to pomiary wykony-
wane dwa razy w roku poka-
zują, iż wszystkie badane
parametry spełniają już wa-
runki unijne, czyli są znacznie
poniżej wymaganych norm.
Biały dym wydostający się z ko-
minów to nic innego jak pod-
grzana woda sodowa. Dziś to
nie kotłownia zanieczyszcza po-

wietrze w naszym mieście, ale
duża liczba samochodów na za-
tłoczonych ulicach oraz poje-
dyncze emitery węglowe i ko-
minkowe, które gmina chce
wyeliminować poprzez dopłaty
do wymiany pieców na paliwa
ekologiczne. 

Pomimo tych sukcesów
cała załoga PCU Piaseczno nie
spoczywa na laurach i podej-

muje następne wyzwanie, ja-
kim jest kogeneracja i odna-
wialne źródła ciepła. W tym celu
spółka przystąpiła do klastra,
którego patronami są starostwo
powiatowe i gmina Piaseczno. 

– Po uzyskaniu dofinasowa-
nia dla tych zadań i ich wdroże-
niu liczymy na następne wyróż-
nienia i laury – dodaje prezes
Trendel.

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Sp. z o.o. podczas Forum Ciepłowni-
ków Polskich zostało nagrodzone Laurem Ciepłownictwa. 

Prezes PCU Marek Trendel oraz wiceprezes Piotr Gołąb odebrali Laur Ciepłownictwa od
przedstawicieli Zarządu Izby Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie” Foto arch. PCU

Klaster Energii „Kraina Jeziorki”

Klaster Energii „Kraina Jeziorki”
to lokalna inicjatywa zawiązana
na terenie powiatu piaseczyń-
skiego. Ma ona zabezpieczyć po-
trzeby energetyczne naszego
regionu, wspierać społeczność
lokalną, samorząd, przedsiębior-
ców i mieszkańców w dąże-
niach do stworzenia na obsza-
rze powiatu piaseczyńskiego
gospodarki niskoemisyjnej. 

Działalność Klastra będzie
polegała na stworzeniu plat-
formy współpracy organiza-
cyjnej i technicznej wspoma-
gającej inicjowanie i wspólne
realizowanie zadań, projek-
tów, przedsięwzięć oraz roz-
wijanie nowych produktów 
i usług jako działań zmierza-
jących do poprawy efektyw-
ności oraz tworzenia konku-
rencyjnego lokalnego rynku
energii i paliw.

W trakcie konferencji pod-
pisano list intencyjny, którego
celem jest jak najszybsze
utworzenie Klastra Energii
„Kraina Jeziorki”. Jego sygna-
tariuszami są: Wojciech Ołda-
kowski – starosta piaseczyń-
ski, Arkadiusz Strzyżewski –
wicestarosta, Anna Bednarska
– pełnomocnik burmistrza
gminy Piaseczno, Dariusz

Zych – przedstawiciel Stowa-
rzyszenia Producentów Polska
Biomasa, Bartłomiej Steczo-
wicz – z Teraz Energia Sp. z o.o.
oraz Małgorzata Mróz - z IEN
Energy Sp. z o.o.

– Cieszymy się, że na tere-
nie naszego powiatu powstaje
inicjatywa służąca bezpieczeń-
stwu energetycznemu miesz-
kańców. Wierzymy, że istnieje
możliwość zaangażowania w tę
inicjatywę zarówno przedsię-
biorców, jak i samorządów oraz
mieszkańców. Cel jest słuszny,
bowiem chodzi tu o poprawę
jakości powietrza, redukcję
smogu oraz bezpieczeństwo
energetyczne naszego powiatu
– powiedział podczas konfe-
rencji wicestarosta Arkadiusz
Strzyżewski.

Dzięki wspólnym działa-
niom zakłada się: radykalną
poprawę stanu środowiska 
w obszarze jakości powietrza 
i ograniczenia niskiej emisji,
zrównoważenie zapotrzebo-
wania na energię, wykorzy-
stanie potencjału lokalnych
odnawialnych źródeł energii,
wdrażanie przedsięwzięć z za-
kresu elektromobilności i edu-
kacji ekoenergetycznej. Ini-
cjatywa pozwoli decydować 

o kierunkach rozwoju energe-
tyki, inwestycjach oraz kosz-
tach energii na obszarze dzia-
łania Klastra.

Podczas konferencji pani
Agnieszka Przesmycka z Mini-
sterstwa Energii przedstawiła
zasady powoływania Klastrów
Energii oraz możliwości korzy-
stania z różnych form wspar-
cia oferowanych przez Mini-
sterstwo. Ideę, zasady oraz
korzyści z powołania Klastra
Energii na terenie naszego po-
wiatu przybliżyli uczestnikom
konferencji Hanna Magdziarz
Kierownik Referatu ds. Zarzą-

dzania Energią w Gminie Pia-
seczno oraz Piotr Budzisz 
z firmy AT System. W trakcie
prezentacji zostały także omó-
wione zasady przystąpienia do
Klastra Energii „Kraina Jeziorki”
oraz główne cele i kierunki
działania.

Ostatnim punktem kon-
ferencji był panel ekspertów
z udziałem przedstawicieli
gminy, Ministerstwa Energii
oraz specjalistów w dziedzi-
nie szerokorozumianej ener-
gii, którzy odpowiadali na py-
tania uczestników spotkania.

*

18 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie
odbyła się konferencja informacyjno-inauguracyjna 
„Nasz piaseczyński pomysł na Klaster Energii Kraina Jeziorki”.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza pisemny nie-
ograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego zlo-
kalizowanego w budynku przy ul. Czajewicza 1 w Piasecznie.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni
38,25 mkw. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
usługowo-handlowej.

Okres obowiązywania umowy: 10 lat.
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 mkw.

powierzchni netto wynosi 20,00 zł + VAT 23%.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium

w wysokości 1 530,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzy-
dzieści złotych, 00/100).

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić do kasy
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub
przelewem na konto nr: 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094 do
dnia 24 października 2017 r. z dopiskiem: „Przetarg na wy-
najem lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku przy
ul. Czajewicza 1 w Piasecznie”.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg, nie podlega
zwrotowi, a zalicza się je na poczet kaucji. Skutkiem uchy-
lenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.

Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie
formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu za-
klejenia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy
ul. Kościuszki 5 w terminie do dnia 24 października 2017 r., do
godz. 10.30, z napisem na kopercie: „Przetarg na wynajem
lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Cza-
jewicza 1 w Piasecznie”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 października 2017 r. 
o godz. 11.00 w sali nr 89, III piętro w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.

Dokumenty do przetargu oraz szczegółowe informacje
można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie
przy ul. Kościuszki 5 w pokoju nr 90 lub pod nr tel. 22 701 75 29.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:
– możliwość unieważnienia postępowania w całości lub w czę-
ści bez podania przyczyn;
– prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert i bez podania przyczyn.

O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w for-
mie pisemnej.

Szczegóły na stronie www.bip.piaseczno.eu.

Ogłoszenie
wynajem lokalu użytkowego 

Sygnatariusze listu intencyjnego podczas składania podpisów
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Konsultacje w Zalesiu Górnym
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Do Piaseczna dwukrotnie zawitała historyczna 70-letnia
parowa lokomotywa Ty42-107.

Przy okazji wycieczki zorganizowanej przez Stację Mu-
zeum w Warszawie, turyści, którzy przybyli kolejką ze stolicy,
odwiedzili teren kolejki wąskotorowej w Piasecznie. Na
dworcu przywitali ich wiceburmistrz Daniel Putkiewicz oraz
wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. Na dworcu
można też było posłuchać historii związanej z tym zabytko-
wym obiektem, którą opowiadał piaseczyński przewodnik
pan Stanisław Hofman, oraz zobaczyć tablice ze zdjęciami
ukazującymi, jak dworzec wyglądał przed rewitalizacją. Wy-
darzenie wspierała gmina Piaseczno.

Kolejka retroUrodziny Biblioteki Publicznej 

Grawitacja podbiła Chiny
Nasi najlepsi tancerze z Klubu Sportowego Grawitacja wrócili ze swojego tournée,
podczas którego dali kilka występów, entuzjastycznie przyjętych przez mieszkań-
ców partnerskiej gminy Huanggang w Chinach.

Czternastu najstarszych i najlep-
szych zawodników z Grawitacja
Dance Academy (siedem dziew-
cząt i siedmiu chłopców) oraz
dwóch trenerów wyruszyło we
wrześniu – jak sami relacjonują –
na jedną z najwspanialszych po-
dróży w ich życiu. Było to możliwe
dzięki współpracy, jaką od 2010
roku prowadzi gmina Piaseczno 
z chińską gminą Huanggang.

Na miejscu zorganizowano
kilka przedstawień dla chińskiej
publiczności, podczas których tan-
cerze z Grawitacji dali próbkę swo-
ich umiejętności, wykonując m.in.
pokazy hip-hopu, dance’u z ele-
mentami akrobatyki, freestyle’u
czy specjalnie przygotowanych na
tę okoliczność grupowych ukła-
dów choreograficznych. Występy
przeplatane były pokazami miej-
scowych, chińskich grup tanecz-
nych, tak aby podkreślić integra-
cyjny charakter wizyty.

Już pierwszego dnia pobytu
grupę z Piaseczna przywitano na
oficjalnej kolacji z udziałem pani
Guo Chunzhen, która jest wice-
prezydentem Rządu Ludowego
miasta Wuxue (jedno z miast na-
leżących do 8-milionowej gminy
Huanggang). W tym mieście Gra-
witacjanie spędzili trzy dni, mając
okazje zobaczyć Riverside Park, je-
zioro Wushan, góry Xiangu i inne
atrakcje turystyczne. W ostatni
wieczór pobytu został zorganizo-
wany koncert dla ponad tysiąca
widzów w nowo otwartym te-
atrze Wuxue Grand, który potrak-
towany został jako inauguracja
tego obiektu.

Przed wyjazdem do kolejnego
miasta – Huanggang – Grawitacja-
nie odwiedzili Szkołę Sztuk Walk –
Kung-Fu, która prezentowała się
razem z nimi podczas występów.
Adepci szkoły przyjęli grupę z pol-
ski bardzo ciepło i zaprezentowali
wspaniały pokaz. Był też czas na

wzajemną naukę tańca oraz na za-
poznanie się z tajnikami kung-fu.

Tancerze spędzili kolejne dni
swojego pobytu w Huanggang,
gdzie mieli okazję poznać chiński
system edukacji, odwiedzając tam-
tejsze liceum oraz miejscową po-
litechnikę. W auli szkoły wyższej
zorganizowany został drugi z kon-
certów tanecznych, który swoją
obecnością zaszczycili między in-
nymi zastępca sekretarza partii
oraz mer miasta Huanggang. 
I tym razem bardzo liczna publicz-
ność owacyjnie reagowała na wy-
stępy polskich tancerzy. Ostatni
performans został zaplanowany
w formie wspólnego koncertu 
z największymi szkołami tańca 
w tym mieście. Odbył się on 
w miejskim teatrze, a po wystę-
pach był czas na ciekawe rozmowy
i wymianę doświadczeń.

– Cały pobyt w Huanggang
oraz organizacja naszej wizyty
przez chińskie miasto stały na naj-
wyższym poziomie, a ilość wrażeń,
jakie stamtąd przywozimy, wystar-
czy nam chyba na rok – mówi Ula
Strzeżek, trenerka i założycielka
Grawitacji. – Gdybym miała jednak
wybrać jedno, najbardziej zapada-

jące w pamięć zdarzenie, to byłaby
to zdecydowanie sytuacja, kiedy
podczas spaceru w parku natknę-
liśmy się na grupę tańczących
Chińczyków, a nasza młodzież do-
łączyła się do nich spontanicznie,
dając pokaz owacyjnie przez nich
przyjętego tańca ulicznego.

Na koniec pobytu w Huang-
gang Grawitacjanie mieli możli-
wość zobaczyć piękny Park Naro-
dowy w Debieshan w prowincji
Hubei, gdzie czekali na nich młodzi
mnisi, którzy na dużym placu
przed wejściem do świątyni zapre-
zentowali im swoje umiejętności.

Ostatnie dwa dni w Państwie
Środka to przejazd do Szanghaju 
i zwiedzanie największego i naj-
bardziej spektakularnego chiń-
skiego miasta. Polska młodzież
była zachwycona przyjęciem
przez chińską stronę, gościnno-
ścią gospodarzy, ich otwartością 
i życzliwością, którą okazywali na
każdym kroku. W przyszłym roku
gmina Piaseczno, przy współ-
pracy z klubem, planuje zaprosić
chińskich tancerzy do naszego
miasta, aby pokazali się piase-
czyńskiej publiczności.

*

Klub Sportowy Laura Chylice zdobył drużynowe wice-
mistrzostwo Polski juniorów w szachach podczas zawo-
dów, które odbyły się w dniach 22–30 lipca w Szczyrku.

Drużynę do sukcesu poprowadził pan Maciej Nurkiewicz
w asyście Bartłomieja Różyckiego i Filipa Bargłowskiego.
Skład drużyny: Mikołaj Winiarski, Patryk Chylewski, Daniel
Sanz Wawer, Jan Golecki, Karolina Olechnicka, Monika
Marcińczyk. Indywidualnie wyróżnił się Daniel, zdobywając
złoty medal na swojej szachownicy.

W tym samym miejscu toczyły się rozgrywki II ligi. 
W tych rozgrywkach druga drużyna Laury Chylice zdobyła
piąte miejsce, a Pola Mościcka zdobyła złoty medal na pią-
tej szachownicy.

Sukces drużynowy jest podsumowaniem wielu lat
pracy zespołu ludzi.

Gratulujemy!

Mistrzowie 
szachownicy

15 września instytucja święto-
wała swój jubileusz. Dla gości
specjalnie na tę okazję przygo-
towano film opowiadający o hi-
storii piaseczyńskiej biblioteki.
Gratulacjom i życzeniom nie
było końca. Zwieńczeniem uro-
czystości okazał się tort, znako-
micie wpisujący się w charakter
wydarzenia.

Choć głównym zadaniem
biblioteki jest oczywiście pro-
pagowanie czytelnictwa, Biblio-
teka Publiczna Miasta i Gmi-
ny Piaseczno podejmuje także
inne działania, które wychodzą
naprzeciw potrzebom miesz-
kańców. Warsztaty, spotkania
autorskie, konkursy – na to

wszystko mogą liczyć nasi
mieszkańcy, a starania biblio-
teki w tym zakresie są doce-
niane i dostrzegane w skali ca-
łego województwa. W tym
roku dyrektor biblioteki Łukasz
Krzysztof Załęski otrzymał wy-
różnienie Bibliotekarz Roku
oraz odebrał dyplom za zajęcie
pierwszego miejsca w Konkur-
sie o nagrodę Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego „In-
spirująca Biblioteka Roku”.

Oferta dla mieszkańców za-
pewne się jeszcze wzbogaci po
uruchomieniu Centrum Eduka-
cyjno-Multimedialnego, gdzie
zlokalizowana zostanie nowo-
czesna multiteka.

Minęło już 70 lat, odkąd w 1947 roku 
Biblioteka Publiczna w Piasecznie 
otworzyła swe podwoje dla lokalnej 
społeczności.

Tortem częstowali wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Micha-
lak i dyrektor Łukasz Załęski 

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Tancerze z Grawitacji z wizytą w szkole Kung-Fu                                                   Foto Olek Wierzbicki

Jeden z występów na deskach chińskiego teatru  
Foto Olek Wierzbicki

W dniach 2–9 września w macedońskim Skopje odbyły się Mi-
strzostwa Europy Kadetów i Juniorów WAKO w kick-boxingu.

Wśród reprezentantów Polski była piątka zawodników klubu
X-Fight Piaseczno. Zdobyli oni cztery medale. Najbliżej mi-
strzowskiego złota był Rafał Wójcik, który w finale kategorii
do 63 kg w formule kick-light minimalnie uległ Irlandczykowi
i tym samym zdobył tytuł wicemistrza Europy. W tej samej
formule startowała również Oliwia Ściągaj, zdobywając w ka-
tegorii wagowej 65 kg brązowy medal. Świetnie spisał się też
nasz świeżo upieczony junior Klaudiusz Świstulski, który 
w formule light-contact wywalczył brązowy medal. W for-
mule point-fighting o medale walczyły nasze dwie zawod-
niczki. Wśród juniorów na trzecim stopniu podium stanęła
Patrycja Jaworska. Finał był dosłownie o włos, zabrakło jed-
nego celnego trafienia. Niestety bez medalu wróciła nasza
najmłodsza zawodniczka Martyna Wieteska, która w walce
ćwierćfinałowej uległa późniejszej mistrzyni Europy.

Nasi kadrowicze


