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Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 17 stycznia
2018 r. o godzinie 9.30 
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

www.piaseczno.eu

Urząd nieczynny

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej                           str. 2

Informacja o przetargach       str. 2

Wydatki na przedszkola

Wbrew rozpowszechnianym przez nie-

których właścicieli prywatnych placó-

wek opiniom, gmina Piaseczno nie osz-

czędza na przedszkolakach. Jest wręcz 

przeciwnie. str. 5

Piaseczyński 

Rower Miejski

30 czujników w różnych lokalizacjach moni-

toruje od grudnia zanieczyszczenie powietrza

na terenie naszej gminy.                            str. 7

Rozbłysła choinka

10 grudnia podczas Kiermaszu Świątecz-

nego rynkiem w Piasecznie zawładnęły

świąteczne atrakcje. str. 8

Obrady Rady 

w Internecie

Sesje Rady Miejskiej będzie można śledzić

podczas internetowych transmisji umieszcza-

nych na kanale YouTube.                                 str. 2

Urząd Miasta i Gminy Piasecz-

no będzie nieczynny w środę

27 grudnia. W piątek 22 grud-

nia Urząd czynny będzie do

godz. 14.00. Za utrudnienia prze-

praszamy.

Czujniki smogu

Zainstalowane zostały trzy pierwsze sta-

cje wypożyczania rowerów miejskich.

System uruchomiony zostanie wiosną

2018 roku.                                                  str. 3

Sylwia Grzeszczak będzie gwiazdą te-

gorocznego Finału Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy w Piasecznie.

Koncert na parkingu obok Urzędu

Miasta 14 stycznia o godz. 18.30.

*str. 8

WOŚP w Piasecznie

Parkowe dęby mają patronów

Park znajdujący się przy ul. Chylicz-
kowskiej ma charakter zabytkowy i ob-
jęty jest ochroną konserwatorską.
Ostatnimi czasy przeszedł on meta-
morfozę, zazielenił się dzięki nowym
nasadzeniom drzew i krzewów. Zyskał
także nowe alejki, latarnie, ławki i kosze.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa
pojawiły się kamery monitoringu.

Ścieżka Wilkonia

Wkrótce pojawią się również od-
lewy rzeźb Józefa Wilkonia. Na po-
czątku roku u wejścia do parku stanie
wielki tur, który dumnie spoglądał bę-
dzie w kierunku „Poniatówki”. Pod ko-
niec roku pojawią się też dwa hipopo-
tamy, mamy i maleństwo, które
brodziły będą w stawie, zaplanowanym 
w przyszłym roku do modernizacji. -
Na dniach pojawi się też lwica, którą
chcemy ustawić na rynku – mówi Da-
niel Putkiewicz I Zastępca Burmistrza.
– To początek projektu związanego ze
szlakiem Józefa Wilkonia. W kolejnym
etapie będziemy chcieli zakupić rzeźby,
które pojawią się m.in. na skwerze Ki-
siela oraz w patio na tyłach Centrum
Kultury – dodaje wiceburmistrz.

Zabytkowe dęby

– Uznaliśmy, że odnowiony i zre-
witalizowany park zasługuje na to, by

nadać mu nazwę. Wybór padł na „Park
Książąt Mazowieckich”, władców, któ-
rzy są historycznie związani z począt-
kami naszego miasta i można powie-

dzieć, że są jego ojcami założycielami –
mówi Zdzisław Lis, burmistrz Piaseczna.

To właśnie jeden z książąt mazo-
wieckich – Janusz I Stary, książę wy-

szogrodzki, ciechanowski, zakroczym-
ski, czerski i warszawski – w 1429 roku
nadał Piasecznu prawa miejskie. 

Decyzję o nazwie podjęła Rada
Miejska na listopadowym posiedzeniu,
podczas którego nadała również nazwy
trzem dębom szypułkowym rosnącym
na terenie parku, uznanym za pomniki
przyrody. Drzewa otrzymały nazwy:
„Wincenty Balul”, „Książę Janusz I Stary”
i „Józef Aleksander Sułkowski”.

Ks. Wincenty Balul był szanowa-
nym kapelanem w szkole przy ul.
Chyliczkowskiej. Mieszkał w „Ponia-
tówce” do lipca 1944 roku. Całe życie
poświęcił nauczaniu religii oraz opiece
nad biednymi, samotnymi i chorymi.
W czasie wojny i okupacji pomagał lu-
dziom, których bliscy znaleźli się 
w niewoli. Wcześniej, w okresie mię-
dzywojennym, prowadził Sodalicję
Mariańską i Stowarzyszenie Mło-
dzieży Katolickiej. Zmarł 31 sierpnia
1944 roku. Został pochowany na
Cmentarzu Parafialnym w Piasecznie.

Janusz I Stary był jednym z ksią-
żąt mazowieckich. Urodził się około
roku 1364 jako najstarszy syn księcia
mazowieckiego Siemowita III i Eufemii
Opawskiej. Władał ziemiami: war-
szawską, nurską, liwską, łomżyńską,
ciechanowską, wyszogrodzką i zakro-
czymską. W roku 1429 Janusz I Stary
nadał prawa miejskie Piasecznu.

Józef Aleksander Sułkowski był
za czasów saskich starostą piaseczyń-
skim. Dzięki jego staraniom został
zbudowany m.in. zespół pałacowy, 
a także przebudowany kościół para-
fialny i cały układ urbanistyczny cen-
trum Piaseczna.

*

Park miejski otrzymał
oficjalną nazwę Parku
Książąt Mazowieckich.
Nadano również imio-
na trzem dębom rosną-
cym na jego terenie.

Największy dąb w parku otrzymał imię Księcia Janusza I Starego 

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA



Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Pia-

seczna, jego zastępcy oraz radni uroczyście powitali no-

wego Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie, 

mł. insp. Roberta Chmielewskiego.

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Nowo powołany komendant służy w policji od 28 lat, 

a przez ostatnie lata pełnił funkcję I zastępcy Komendanta

Powiatowego Policji w Piasecznie. 1 grudnia br. w Komendzie

Powiatowej miało miejsce uroczyste wprowadzenie 

mł. insp. Roberta Chmielewskiego na stanowisko Komen-

danta Powiatowego.

– Powołanie do pełnienia tej funkcji jest dowodem uzna-

nia Pańskich zasług i skutecznych działań na rzecz bezpie-

czeństwa – powiedział burmistrz Zdzisław Lis, jednocześnie

gratulując komendantowi objęcia stanowiska.
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Sprawozdanie z sesji 

Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 41              13 grudnia  2017 r.

Radni przyjęli protokół z 40. 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:

– przesunięto wydatki w kwocie 4 800 zł na zakup automatycz-

nego defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym;

– przesunięto wydatki w kwocie 5 000 zł w związku z po-

trzebami Przedszkola nr 3;

– na wniosek CUW zwiększono plan dochodu z tytułu wy-

najmu pomieszczeń o kwotę 37 883 zł, przesunięto wydatki

w kwocie 10 000 zł na zakup tuszy, tonerów i brakujących

lektur do biblioteki szkolnej;

– zwiększono dochody z tytułu opłat za korzystanie ze śro-

dowiska i wycinkę drzew;

– ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem

roku.

Zagospodarowanie przestrzenne:

– przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno;

– przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno, te-

ren śródmieście – etap I.

Nieruchomości:

– wyrażono zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprze-

targowym części działki nr 1/2 przy ulicach Energetycznej 

i Puławskiej, obiektu sportowego na częściach działek przy

ul. 1 Maja, działek nr 185 i 186 w Złotokłosie, części działki nr

3/12 przy ul. Chabrów;

– wyrażono zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym

działki nr 33 przy ul. Tuwima w Piasecznie, działki nr 358 przy

ul. Granitowej, działki nr 24/1 przy al. 3 Maja, działki nr 240

przy ul. Geodetów;

– wyrażono zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym

lokalu użytkowego w budynku OSP w Złotokłosie.

Pozostałe:

– postanowiono pozostawić bez dalszego biegu zgłoszenie

kandydatki na ławnika oraz wybrano ławnika w wyborach

uzupełniających do Sądu Okręgowego;

– wprowadzono zmiany w uchwale Rady Miejskiej z dnia 

8 lutego 2017 r. w sprawie określania kryteriów drugiego etapu

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli;

– oddalono jako niezasadną skargę A.C. z 31 października 2017 r.;

– wyrażono zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego do

spółki PWiK w Piasecznie.

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały do-

stępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.

Burmistrz ogłosił 

przetargi na:

• projekt sygnalizacji świetlnej

na skrzyżowaniach ulic Chy-

liczkowskiej i Puławskiej oraz

Chyliczkowskiej i Warszawskiej

w Piasecznie;

• dostawę materiałów eksplo-

atacyjnych i papieru na po-

trzeby Urzędu Miasta i Gminy;

• dostawę artykułów żywno-

ściowych na potrzeby Przed-

szkola nr 11 w Piasecznie;

• dostawę artykułów żywno-

ściowych na potrzeby Szkoły

Podstawowej nr 3 w Piasecznie;

• dostawę artykułów żywno-

ściowych na potrzeby Przed-

szkola nr 6 w Głoskowie;

• wyposażenie pracowni przed-

miotowych w szkołach na te-

renie gminy Piaseczno.

Burmistrz zatwierdził

przetargi na:

• projekt ul. 4KDD w Józefo-

sławiu; wykonawca – konsor-

cjum firm TRAFFIC, Biuro Pro-

jektowe D-9 i INDUSTRIA, za

cenę – 196 800,00 zł;

• dostawę produktów żywno-

ściowych do Przedszkola nr 5

w Piasecznie; część III: wyko-

nawca – HANDLO FRUCT, za

cenę – 38 555,02 zł;

• specjalistyczne usługi opie-

kuńcze dla osób z zaburze-

niami psychicznymi i dzieci 

z autyzmem, podopiecznych

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej z terenu

gminy Piaseczno, świadczone

w miejscu ich zamieszkania

bądź w miejscu pobierania na-

uki szkolnej w formie asystenta

osoby niepełnosprawnej; wy-

konawca – Vital Plus, za cenę –

50 zł za 1 godzinę, do wysokości

posiadanych środków w bu-

dżecie, tj. 114 000,00 zł;

• zakup, dostawę i rozładunek

węgla Orzech I dla podopiecz-

nych MGOPS z terenu gminy Pia-

seczno; wykonawca – PHU SUK-

CES, za cenę – 947,10 zł za 1 tonę,

do wysokości posiadanych środ-

ków w budżecie, tj. 175 000,00 zł;

• remont ul. Ogrodowej w Jó-

zefosławiu; wykonawca – Bu-

downictwo Drogowe Jarpol

S.A., za cenę – 1 086 144,77 zł;

• zakup urządzeń rekreacyjno-

-sportowych i zabawowych;

wykonawca – Skandynawia-

-Plac Andrzej Paszkowski, za

cenę – 198 030,00 zł.

Burmistrz unieważnił

przetargi na:

• dostawę produktów żywno-

ściowych do Przedszkola nr 5

w Piasecznie – unieważniono

w części I, II, IV, V, VI;

• remont ul. Budowlanej 

w Chyliczkach.

Informacja o gminnych przetargach

od 22 listopada do 13 grudnia 2017 r.

Nowy komendant 

Transmisje obrad Rady Miejskiej
dostępne w Internecie

– Zależy nam na tym, żeby na-
sza praca była transparentna 
i żeby mieszkańcy mogli śledzić
proces podejmowania przez rad-
nych decyzji, a także dyskusje,
które temu towarzyszą – mówi
Piotr Obłoza, przewodniczący
Rady Miejskiej w Piasecznie.

W sali konferencyjnej Urzę-
du, gdzie odbywają się posie-
dzenia Rady Miejskiej, zosta-
ły już zainstalowane kame-
ry rejestrujące obraz w jakości
full HD. Dzięki inteligentne-
mu systemowi urządzenia re-
jestrujące automatycznie na-
kierowują się na radnego,
który w danym momencie za-
biera głos. Na obrazie wyświe-
tlane są imię i nazwisko mów-
cy oraz aktualnie omawiany

temat, a po zakończeniu głoso-
wania – jego wynik.

System transmisji był te-
stowany podczas sesji Rady
Miejskiej 13 grudnia. – Testy
przebiegły pomyślnie. Mieli-
śmy jedynie drobne uwagi,
które zgłosiliśmy już dostawcy
oprogramowania – informuje
Arkadiusz Czapski, sekretarz
Urzędu.

Począwszy od sesji budżeto-
wej 19 grudnia posiedzenia są
transmitowane na żywo na ka-
nale YouTube Rady Miejskiej w
Piasecznie. Po zakończeniu ob-
rad pliki z zapisem wideo, ozna-
czone numerem sesji i jej datą,
będą udostępniane na stronie
internetowej Urzędu.

System do transmisji po-
siedzeń Rady Miejskiej koszto-

wał łącznie około 80 tys. zł.
Kwota ta obejmuje zakup no-
wych kamer wraz z systemem
do ich obsługi, kupno licencji
na program eSesja oraz no-
wych mikrofonów i tabletów, 
a także integrację systemów
obsługi i transmisji. – Kwota ta
została rozłożona na dwa lata –
informuje sekretarz gminy.

*

Od przyszłego roku
każdy będzie mógł
oglądać na żywo,
za pośrednictwem
sieci, sesje Rady
Miejskiej w Pia-
secznie.

System do transmisji obrad prezentuje także wyniki głosowania radnych

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Tematem spotkania, które od-
było się 4 grudnia w Urzędzie
Miasta, było bezpieczeństwo
dzieci przed lekcjami i po lek-
cjach w obrębie szkoły. – Zda-
rzają się sytuacje, w których
dziecko zaczepiane jest przez
nieznajome osoby dorosłe, dla-
tego chcielibyśmy wypracować
wspólny system reagowania na
takie zdarzenia – mówi wice-
burmistrz Hanna Kułakowska-
-Michalak.

Niestety co jakiś czas docie-
rają do nas poprzez media dru-
zgocące informacje o prze-
stępstwach dokonywanych na
dzieciach. Takie rzeczy dzieją się
naprawdę i mogą wydarzyć się
w każdej chwili, w każdym miej-

scu. Aby zapobiegać takim zda-
rzeniom w naszym otoczeniu,
możemy wyposażać placówki
w system monitoringu, weryfi-
kować osoby wchodzące na 
teren szkoły, ale nie jesteśmy 
w stanie nadzorować drogi,
którą dziecko pokonuje ze szko-
ły. Dlatego właśnie jedynymi
naszymi narzędziami w tros-
ce o bezpieczeństwo naszych
dzieci są prewencja i działania
edukacyjne skierowane do na-
uczycieli, uczniów i rodziców.

– Gratulujemy komendan-
towi Chmielewskiemu objęcia
funkcji i cieszymy się, że współ-
praca z placówkami oświato-
wymi jest bardzo konstruk-
tywna – dodaje wiceburmistrz.

Dyrektorzy piaseczyńskich placówek oświatowych spotkali się z nowym Komendantem
Powiatowym Policji w Piasecznie mł. insp. Robertem Chmielewskim.

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Bezpieczeństwo uczniów
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Naprawisz i napompujesz rower

4 grudnia rusza strefa płatnego parkowania w centrum

miasta – obszar A. Obszar B zacznie zaś funkcjonować

na przełomie roku.    Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Pamiętajmy, że po zaparkowaniu pojazdu należy nie-

zwłocznie pobrać bilet w parkomacie, nawet jeśli chcemy

skorzystać z pierwszych darmowych 45 minut. W przy-

padku braku biletu kontrolerzy będą nakładać opłatę do-

datkową w wysokości 50 zł (30 zł, jeśli opłaty dokonamy

w ciągu 48 godzin bezpośrednio w parkomacie).

Pierwsze 45 minut, raz na dobę, jest darmowe, po

tym czasie pierwsza godzina kosztuje 2,5 zł. To oznacza,

że np. wrzucając 1 zł, możemy stać 1 godzinę i 9 minut.

Kierowca musi wpisać numer rejestracyjny pojazdu, ode-

brać bilet i umieścić go w widocznym miejscu za szybą 

w samochodzie.

– Opłat można dokonywać zarówno bilonem, jak i przy

użyciu kart płatniczych, a także poprzez aplikacje mobilne

– wyjaśnia Wiesław Sokołowski z Wydziału Infrastruktury

i Transportu Publicznego.

Strefa płatnego parkowania obejmie:

obszar A:

– ul. Kościuszki od ul. Kościelnej do ul. Wschodniej,

– łącznik przed Urzędem między ul. Kościuszki a ul. Sie-

rakowskiego,

– ul. Sierakowskiego wzdłuż placu Kisiela,

– ul. Rynkową;

obszar B:

– ul. Kościuszki od ul. Wschodniej do ronda „Solidarności”.

Płatne parkowanie obowiązuje w dni powszednie 

w godz. 8.00–18.00. Regulamin oraz procedura dotyczące

strefy dostępne są na stronie www.piaseczno.eu.

Pamiętajmy 

o pobieraniu biletu

Nowe ronda w Józefosławiu

– Józefosław to najbardziej dyna-
micznie rozwijająca się miejsco-
wość na terenie gminy Piaseczno.
Jej rozwój generuje jednak liczne
problemy komunikacyjne, które
są jedną z większych bolączek
mieszkańców. Krok po kroku sta-
ramy się zmniejszać te uciążli-
wości, stąd decyzja o budowie
dwóch rond – mówi burmistrz
Piaseczna Zdzisław Lis.

Pierwsze rondo powstanie
na skrzyżowaniu ulic Cyraneczki
i Wilanowskiej. Inwestycja będzie
obejmowała także wykonanie
nowej organizacji ruchu na ul.
Cyraneczki (na odcinku od ul. Ju-
lianowskiej do ul. Osiedlowej 
w Józefosławiu). Koszt całego
przedsięwzięcia to 385 tys. zł.

– Umowa z wykonawcą zo-
stanie podpisana jeszcze w bie-
żącym roku. Planujemy, że pra-
ce ruszą na wiosnę, ale jeśli
warunki pogodowe pozwolą,
część robót związanych z pod-
ziemną infrastrukturą zostanie
wykonana już w okresie zimo-
wym – informuje Włodzimierz
Rasiński, naczelnik Wydziału
Infrastruktury i Transportu Pu-
blicznego.

Drugie rondo powstanie na
skrzyżowaniu ulic Geodetów,
Wilanowskiej i Energetycznej.
Będzie to rondo turbinowe, czyli
takie, gdzie kierujący jeszcze
przed wjazdem na skrzyżowa-
nie będzie musiał dokonać wy-
boru, w którym kierunku za-

mierza jechać, i ustawić się na
właściwym pasie ruchu. – Li-
czymy na to, że to innowacyjne
rozwiązanie pozwoli upłynnić
ruch na tym skrzyżowaniu –
podkreśla Włodzimierz Rasiński.

Oprócz wybudowania sa-
mego ronda wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą, wyłoniony

w przetargu wykonawca ma
stworzyć układ wyprowadzania
z niego ruchu we wszystkie
ulice oraz przebudować – we
współpracy z Polską Grupą
Energetyczną S.A. – przecho-
dzące tamtędy linie średniego 
i niskiego napięcia.

*

W przyszłym roku ruszy budowa
dwóch nowych rond w Józefosławiu,
tradycyjnego i turbinowego.

Budowa ronda przy ul. Geodetów wraz z dojazdami to koszt

około 13 mln zł.                        

Piaseczyński Rower Miejski

Jednoślad będzie można wypo-
życzyć przy dworcu PKP w Pia-
secznie, w centrum miasta (po-
między Sądem Rejonowym 
a skwerem Kisiela) oraz przy ul.
Cyraneczki róg ul. Julianowskiej
w Józefosławiu. Są to stacje 
15-stanowiskowe, na każdej 
z nich stanie początkowo po 10
rowerów. Z wypożyczalni będzie
można korzystać przez 24 go-
dziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
w sezonie wiosna – jesień. Pia-
seczyński Rower Miejski będzie
kompatybilny z systemami,
które funkcjonują w Warszawie
(Warszawski Rower Publiczny) 
i Konstancinie (Konstanciński
Rower Miejski).

– Równolegle z rozpoczę-
ciem programu budowy no-
wych ścieżek rowerowych uru-
chamiamy miejski system wy-
pożyczania rowerów. Trwają te-
sty pierwszych trzech stacji.
Chcemy, żeby wiosną miesz-
kańcy mogli wypożyczyć u nas
rower i pojechać nim na przy-

kład do Warszawy czy Konstan-
cina, ale również, aby miesz-
kańcy stolicy mogli przyje-
chać „warszawskim” rowerem
do naszej gminy. Kompatybil-
ność tych trzech systemów była
jednym z podstawowych wa-
runków przy podejmowaniu
przez nas decyzji o uruchomie-
niu roweru miejskiego – mówi
Zdzisław Lis, Burmistrz Miasta 
i Gminy Piaseczno.

Wypożyczenie roweru miej-
skiego będzie odbywało się na ta-
kich samych zasadach jak w War-
szawie i Konstancinie. Korzystanie
z jednośladu do 20 minut będzie
bezpłatne. Jeżdżąc powyżej 20 mi-
nut (do 60 minut), zapłacimy 1 zł,
druga godzina najmu będzie kosz-
tować 3 zł, trzecia – 5 zł, a każda
następna – 7 zł. Rower będzie
można wypożyczyć na maksy-
malnie 12 godzin. Po przekrocze-
niu tego okresu naliczana będzie
opłata w wysokości 200 zł.

Nowi użytkownicy, którzy
będą chcieli korzystać z systemu

Piaseczyński Rower Miejski, będą
musieli zarejestrować się na stro-
nie internetowej i wnieść „opłatę
inicjalną” w wysokości 10 zł. Po 
zarejestrowaniu otrzymają SMS
oraz wiadomość mailową z ko-
dem PIN, który razem z numerem
telefonu będzie identyfikatorem
w systemie. Przy wypożyczaniu
roweru będzie można także ko-
rzystać ze specjalnie stworzonej
aplikacji na smartfony.

– To nasze kolejne działanie
wpisujące się w program roz-
woju komunikacji miejskiej,
obok zwiększania ilości połą-
czeń autobusowych i kolejo-
wych oraz rozbudowy infra-

struktury drogowej i ścieżek ro-
werowych. Rower ma dodat-
kowo tę zaletę, że jest absolut-
nie ekologiczny oraz wpływa na 
poprawę kondycji i zdrowia 
– mówi Daniel Putkiewicz, I za-
stępca burmistrza.

Veturilo to jeden z najwięk-
szych systemów rowerowych 
w Europie, jego instalacją i eks-
ploatacją będzie się zajmowała, po-
dobnie jak w Warszawie i Konstan-
cinie, firma Nextbike (www.next-
bike.pl). Trzyletni okres eksploata-
cji systemu Piaseczyński Rower
Miejski będzie kosztował gminny
budżet ponad 508 tys. zł.

*

Zainstalowane zostały trzy pierwsze sta-
cje wypożyczania rowerów miejskich.
Trwają obecnie testy systemu, który uru-
chomiony zostanie wiosną 2018 roku.

Jedna ze stcji Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego zlokalizowana

przy ul. Cyraneczki w Józefosławiu Foto K. S.

Stacje rowerowe ustawiło Stowa-
rzyszenie Gmin i Powiatów Zlew-
ni Rzeki Jeziorki, skupiające sa-
morządy z terenu powiatów
piaseczyńskiego i grójeckiego
oraz gminę Mszczonów. Na tere-
nie całej Krainy Jeziorki jest ich
łącznie dwadzieścia. Na wyposa-
żeniu każdej z nich znajdują się
m.in. różne rodzaje wkrętaków,

klucze (nastawne, płaskie i im-
busowe), łyżki do opon oraz
pompka z adapterem obsługują-
cym wszystkie zawory.

Niestety jedna ze stacji – zlo-
kalizowana na terenie Górek Szy-
mona – została zniszczona przez
wandali. – To bardzo przykre zda-
rzenie. Apelujemy, aby nie dewa-
stować tych bardzo przydatnych

urządzeń, a jeśli mieszkańcy zo-
baczą, że któraś ze stacji została
zniszczona, to żeby informowali
nas o tym fakcie – mówi Zdzisław
Lis, burmistrz Piaseczna.

Stowarzyszenie Gmin i Po-
wiatów Zlewni Rzeki Jeziorki, któ-
rego gmina Piaseczno jest ak-
tywnym członkiem, wytyczyło 
i oznakowało do tej pory ponad
400 kilometrów szlaków rowero-
wych leżących w dolinie rzeki Je-
ziorki. Przy szlakach zostały wy-
budowane 23 wiaty, gdzie ro-
werzyści mogą wypocząć, posilić
się i nabrać sił na dalszą podróż.
Jedna z takich wiat zlokalizowana
jest na terenie Górek Szymona.

Na terenie gminy pojawiły się dwie
stacje rowerowe, przy których można
naprawić i napompować swój jedno-
ślad. Znajdują się one na terenie Górek
Szymona i przy dworcu PKP.

Strefa płatnego parkowania 

Hot Spot w urzędzie

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Ko-

ściuszki 5 będzie można korzystać z bezprzewodowego

Internetu.

Z myślą o osobach odwiedzających Urząd na początku

roku uruchomiona zostanie usługa publicznego dostępu

do Internetu poprzez połączenie wi-fi. – Wystarczy na

urządzeniu wybrać z listy UMiG Hot Spot i zatwierdzić re-

gulamin, aby skorzysta z połączenia w dobrej jakości –

mówi Łukasz Wyleziński, kierownik biura promocji i infor-

macji. Routery zainstalowane zostały na parterze i pierw-

szym piętrze budynku, równocześnie zalogowanych na

nich może być 50 użytkowników.

To kolejny darmowy punkt dostępu do Internetu udo-

stępniany przez gminę. Od kilku lat funkcjonują już hot-

spoty na rynku miejskim, skwerze Kisiela, skate parku, te-

renie wokół dworcu PKP oraz na parkingu przy ul. Zgoda 

i części parku miejskiego.                                                         *
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Podsumowanie konsultacji społecznych
W ramach sporządzania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla Zalesia Górnego gmina Pia-
seczno przeprowadziła szereg spotkań i warsztatów 
w celu wypracowania najkorzystniejszych dla mieszkań-
ców zapisów w projekcie tworzonego nowego planu.

Czego dowiedzieliśmy się z uwag
zgłaszanych przez uczestników
spacerów i warsztatu makieciar-
skiego, spotkań rozpoczynających
i kończących konsultacje, a także
w trakcie poprzedzających kon-
sultacje warsztatów oraz space-
ru historycznego prowadzonego
przez prof. Grzegorza Nowika?

Wnioski ogólne:

1. Wszystkie omawiane w kon-
sultacjach przestrzenie (rejon
stacji, boisko, bazarek, plac Dusz-
czyka oraz rejon ronda i przed-
szkola) powinny pełnić funkcje
publiczne. Wszyscy uczestnicy
konsultacji byli zgodni w tym, że
ich zarządcą powinny pozostać
podmioty publiczne.
2. Wskazany był problem stop-
niowego przekształcania się
miejscowości w miasteczko,
większa część mieszkańców
wolałaby, żeby Zalesie Górne po-
zostało wsią o charakterze osie-
dla leśnego; wielu mieszkań-
ców odwołuje się do idei przy-
świecającej teoretycznym zło-
żeniom pierwotnej parcelacji 
w nurcie miasta ogrodu.
3. Dążenia do przekształcenia
Zalesia Górnego w miasteczko
trafiają na podatny grunt w sil-
nie zintegrowanej społeczności
lokalnej, która zgłasza predys-
pozycje do wzmocnienia roli lo-
kalnego samorządu. Zalesianie
chcą, żeby wszystkie decyzje
dotyczące ich miejscowości były
z nimi konsultowane.
4. Dla zalesian niezwykle ważne
jest zachowanie leśnego charak-
teru miejscowości. Wielu miesz-
kańców widzi potrzebę priory-
tetu zachowania zieleni nad
wprowadzaniem zabudowy. Po-
stulowana jest także zasada, że
pierzeję ulic powinna stanowić
linia drzew, a wszelka zabudowa
powinna być za nią ukryta.
W trakcie omawiania przestrze-
ni publicznych podkreślano ko-
nieczność pozostawienia warto-
ściowych drzew.

Wnioski dotyczące 

centrum:

5. Mieszkańcy zgłaszali potrzebę
wytworzenia dobrze funkcjo-
nującego centrum, wyraźnie

wyodrębnionego z tkanki zabu-
dowy, i są zdecydowani, że tę-
rolę pełnić powinna ulica Pionie-
rów na odcinku między stacją 
i bazarkiem.
6. Zaproponowano trzy poten-
cjalne lokalizacje rynku mają-
cego pełnić funkcje reprezen-
tacyjne sprzyjające integracji
społeczności lokalnej:
– najwięcej zwolenników znalazł
pomysł rynku przy stacji kolejo-
wej, propozycja zagospodarowa-
nia tego miejsca została stwo-
rzona podczas makietowania;
– były też odosobnione głosy
przekształcenia w rynek obec-
nego bazarku;
– pomysł zlokalizowania ryn-
ku na boisku „Hubertus” został 
w dalszym toku konsultacji za-
negowany.

Wnioski dotyczące 

poszczególnych miejsc:

7. Mieszkańcy silnie zaktywizo-
wali się w kwestii zachowania
usług sportu na boisku „Huber-
tus” zlokalizowanym pomię-
dzy ulicami Pionierów i Białej
Brzozy. Nie spoczęli tylko na for-
mie wypowiedzenia się, za-
proponowanej i udostępnionej
przez organizatorów, ale podjęli
własną inicjatywę, która sta-
nowi wartość dodaną do prze-
biegu konsultacji. Postulowa-
na jest budowa Orlika. Dzięki
wsparciu dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej im. Wspólnej Europy 
i Rady Rodziców zebrano 345
podpisów poparcia dla tej inicja-
tywy.
8. Miejscem lokalizacji kubaturo-
wych obiektów sportowych (np.
hali sportowej) ma być, w opinii
mieszkańców, teren Ośrodka Wi-
sła. Fundacja związana z KS „Hu-
bertus” zgłosiła w trakcie konsul-
tacji koncepcję architektonicz-
ną. Będzie ona wykorzystywana 
w trakcie prowadzenia, będącej
już w toku, osobnej procedury
planistycznej, sąsiedniego planu
miejscowego.
9.Rozważano, jakie inne usługi
wprowadzać we wschodniej
części Zalesia, dodatkowo odizo-
lowanej przez modernizację linii
kolejowej, pod względem spo-
łecznym oraz infrastruktural-

nym i usługowym. Propono-
wana jest lokalizacja sklepu na
rogu ulic Pionierów i Spacerowej.
10. Mieszkańcy zwracają uwagę
na konieczność pozostawiania re-
zerw terenowych na dodatkowe
centrum w rejonie ronda i przed-
szkola. Dla obecnie niezagospo-
darowanych działek zapropono-
wano funkcje sportowe (korty
tenisowe, być może skatepark)
oraz oświatowe (np. liceum).
11. Plac Duszyczka powinien, we-
dług przeważającej grupy miesz-
kańców, stać się parkiem, czę-
ściowo o charakterze leśnym,
przy czym pojawiały się odosob-
nione postulaty dotyczące wpro-
wadzenia tam zabudowy.
12. Odnośnie do bazaru wska-
zane są działania poprawiają-
ce funkcjonalność, bez istotnej
zmiany charakteru. Dużym bra-
kiem jest, według mieszkańców,
brak powiązania przestrzeni ba-
zarku z sąsiednią Willą Zale-
sianka i budynkiem komisariatu
policji, ustawionym bokiem do
placu. Pojawiły się wnioski
przeniesienia komisariatu do
nowej zabudowy postulowanej
przy stacji, tak aby bazar ota-
czały pierzeje handlowe, gastro-
nomiczne itp.

Wnioski dotyczące 

komunikacji:

13. Potrzebna niewątpliwie mo-
dernizacja linii kolejowej nieko-
rzystnie wpłynęła na sposób po-
ruszania się po miejscowości,
zlikwidowano bowiem przejścia
i przejazdy rowerowe i samo-
chodowe. Należy bezwzględnie
przywrócić wszystkie dotych-
czasowe możliwości przejścia
przez tory:
– południowe dojście na perony,
– tunel łączący ulice Fiołków i Si-
nych Mgieł,
– przejście w ciągu ulicy Nowinek,
– ewentualnie także: dojście 
z Domanki do Ośrodka Wisła
oraz dodatkowe przejścia w po-
łudniowej części miejscowości.
14. Sieć wydzielonych dróg ro-
werowych powinna towarzy-
szyć tylko ulicom Pionierów 
i Wiekowej Sosny (najbardziej
obciążonym ruchem). Na pozo-
stałych ulicach powinno się dą-

żyć do uspokojenia ruchu, tak
aby rowerzyści mogli bezpiecz-
nie korzystać z jezdni. Spośród
pojedynczych głosów dotyczą-
cych innych ścieżek rowero-
wych, należy zwrócić uwagę na
postulaty wprowadzenia dodat-
kowej ścieżki rowerowej wzdłuż
torów kolejowych.
15. W trakcie warsztatu makie-
ciarskiego „projektowano” także
sieć powiązań pieszych. Zwró-
cono m.in. uwagę, że przez 
teren ośrodka szkoleniowego
banku mogłyby przebiegać, bar-
dzo wygodne dla dzieci, ścieżki
łączące: szkołę, bibliotekę, świe-
tlicę Stowarzyszenia Rodziców
„TU” i plac Duszczyka. Postulaty
te zgłoszono przedstawicielom
Narodowego Banku Polskiego,
obecnym na spotkaniu podsu-
mowującym.
16. W zakresie komunikacji 
samochodowej postulowano
przede wszystkim budowę par-
kingów przy stacji kolejowej.
Zamiast jednego dużego par-
kingu mieszkańcy chcą kilku
mniejszych zgrupowań, w do-
stosowaniu do obecnej lokaliza-
cji „dzikich” parkingów:
– od strony zachodniej z wlo-
tem od ulicy Młodych Wilcząt,
– wzdłuż peronu wschodniego
od strony ulicy Spacerowej,
– pozostałe miejsca przy ulicy
Pionierów od strony Ośrodka
Wisła.
17. Przyuliczne miejsca parkin-
gowe są, w opinii mieszkańców,
najbardziej potrzebne na całym

odcinku ulicy Młodych Wilcząt
od ronda do stacji kolejowej, 
a także przy ulicy Pionierów
przy lokalach usługowych.
18. Proponowana jest korekta
układu drogowego przy przed-
szkolu, tak aby wprowadzić
ruch w ulicę Młodych Wilcząt
bezpośrednio z ronda i tym
samy ułatwić dojazd do stacji
kolejowej Zalesie Górne.
19. Mieszkańcy postulują rów-
nież budowę ronda na skrzyżo-
waniu ulicy Pionierów i Wieko-
wej Sosny.
20. Wymagana jest reorganiza-
cja ruchu w rejonie tzw. placu
Duszczyka, kościoła i szkoły, by
poprawić bezpieczeństwo na
ulicy Białej Brzozy.
21. Po raz kolejny zgłaszane były
wnioski o wyprostowanie ulicy
Pionierów przed przejazdem ko-
lejowym od strony Pilawy, doty-
czące procedury sporządzania
sąsiedniego planu miejscowego.
Mieszkańcom udzielona była 
informacja, że rozwiązanie to
wciąż nie uzyskuje akceptacji
wojewódzkiego zarządu dróg
oraz lasów państwowych.

Powyższe punkty stanowią
jedynie streszczenie dużej ilości
wniosków zgłoszonych podczas
konsultacji. Pełny raport z kon-
sultacji zostanie wkrótce opu-
blikowany na stronie interneto-
wej: www.piaseczno.eu.

Przypominamy, że konsul-
tacje społeczne stanowiły uzu-
pełnienie i pogłębienie usta-
wowego trybu procedury plani-

stycznej. Dalsze prace będą po-
legały na sprawdzeniu, które 
z wniosków płynących z procesu
konsultacyjnego jesteśmy w sta-
nie przekuć na zapisy miejsco-
wego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Mamy nadzieję, że decyzje
podejmowane przez gminę
Piaseczno w dalszych fazach
sporządzania planu będą w jak
największym stopniu zbieżne 
z Państwa postulatami. Bę-
dą mieli Państwo możliwość
sprawdzić to podczas kolejnych
konsultacji związanych z opra-
cowywaniem projektu, szcze-
gólnie na etapie wyłożenia do
publicznego wglądu.

Część wniosków z konsul-
tacji społecznych da się ująć 
w dość sztywnej formule miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, część z ko-
lei wymaga działań gminy
będących w kompetencji in-
nych wydziałów Urzędu.

Silne są potrzeby ustalania
zasad dotyczących zagospoda-
rowania przestrzeni Zalesia Gór-
nego, ale także innych aspektów
funkcjonowania tej lokalnej
społeczności. Może w przyszło-
ści dojdzie do stworzenia odręb-
nych „kodeksów zaleskich”?

Anna Pakulińska-Attia 

naczelnik Wydziału 
Urbanistyki i Architektury)

Dorota Krug,

Zbigniew Kaiser

(organizatorzy konsultacji)

Kalendarze i gry z Palucha

Część kalendarzy została
przekazana osobom, które
wzięły udział w facebookowym
konkursie, który pojawił się na
profilu gminy, reszta zostanie
przekazana do piaseczyńskich
szkół. Do szkolnych świetlic
trafią też podarowane przez

schronisko gry edukacyjne pro-
mujące adopcję zwierząt.

Gmina Piaseczno współ-
pracuje ze schroniskiem „Na
Paluchu” od września 2017
roku. W wyniku porozumienia
podpisanego ze stolicą bez-
domne i zagubione zwierzęta

z terenu gminy Piaseczno
znajdują schronienie w sto-
łecznym „Paluchu”. Jest to pla-
cówka bardzo pozytywnie
wyróżniająca się na tle innych
tego typu jednostek w Polsce.

Zachęcamy do adopcji psa
lub kota, informacje o schroni-

sku dostępne są na stronie in-
ternetowej gminy Piaseczno
www.piaseczno.eu.

Zwierzęta przeznaczone
do adopcji prezentowane są na
stronie internetowej schroni-
ska www.napaluchu.waw.pl.

*

Z okazji zbliżającego się nowego roku schronisko „Na Paluchu” przekazało gminie pulę
gier planszowych oraz niezwykłych kalendarzy, których bohaterami są podopieczni
schroniska, czekający na adopcję.

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
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Na opiekę przedszkolną gmina
przeznacza rocznie około 50
mln zł, z czego dotacja z bu-
dżetu państwa wynosi jedynie
niecałe 5 mln zł.

Kwota dotacji na przed-
szkola prywatne w gminie Pia-
seczno stale wzrasta:
• w 2016 r. gmina wypłaciła pry-
watnym przedszkolom „upu-
blicznionym” i niepublicznym
kwotę około 33 mln zł;
• w 2017 kwota ta będzie wyno-
siła około 38 mln zł;
• w roku 2018 zaplanowana kwo-
ta to około 40 mln zł.

Rośnie również wysokość
miesięcznej kwoty dotacji na
każde dziecko przedszkolne. Jej
wysokość zależy od tego, czy
jest to przedszkole publiczne,
czy niepubliczne, i wynosi 100%
lub 75% wyliczonej, na podsta-
wie przepisów, kwoty na jed-
nego przedszkolaka przebywa-
jącego w przedszkolu gminnym.
W 2016 r. było to średnio 917,45
zł, a w 2017 r. – 960,23 zł (przy
dotacji 100%).

Od 1 stycznia 2017 r. zmie-
niły się przepisy dotyczące na-
liczania dotacji dla prywatnych
przedszkoli. Wcześniej kwota

wyliczana była co miesiąc, obec-
nie wyliczana jest na początku
roku kalendarzowego, a potem
dwukrotnie (w marcu i paź-
dzierniku) jest aktualizowana.

Przy rozliczeniu listopado-
wym, w wyniku aktualizacji,
kwoty dotacji zostały pomniej-
szone o nadpłacone środki 
w okresie od stycznia do paź-
dziernika. To właśnie rozlicze-
nie nadpłaty wywołało wątpli-
wości właścicieli przedszkoli,
którym staramy się to wyja-
śnić.

Jest to wyjątkowa, wynika-
jąca z przepisów sytuacja i nie
oznacza, że kolejne wypłaty bę-
dą niższe. Wyjaśnialiśmy już tę
kwestię na trzech spotkaniach
z przedstawicielami prywat-
nych przedszkoli.

Jesteśmy otwarci na mery-
toryczną dyskusję o sytuacji
przedszkoli „upublicznionych” 
i niepublicznych.

Nie mamy przesłanek, aby
sądzić, że prowadzenie przed-
szkoli przestało być nagle atrak-
cyjne, gdyż wciąż rejestruje-
my nowe placówki. Od 2010 r. 
w gminie Piaseczno działal-
ność zakończyło 9 przedszkoli, 

a w tym samym czasie zareje-
strowano 33 nowe placówki.

Gmina, chcąc sprostać ocze-
kiwaniom swoich mieszkań-
ców, sukcesywnie modernizu-
je swoje placówki i poszerza
ofertę przedszkoli gminnych. 
W roku 2017 otwarta zosta-
ła nowa filia przedszkola przy
ul. Nadarzyńskiej, do której 
zostało przyjętych około stu
przedszkolaków. Obecnie trwa
budowa Centrum Edukacyjno-
-Multimedialnego, gdzie prze-
widziane jest nowe przedszkole
na 250 miejsc.

Cenimy współpracę z właści-
cielami przedszkoli prywatnych,
gdyż dzięki nim oferta przed-
szkolna jest uzupełniona i po-
zwala samorządowi w sposób 
zadawalający wywiązać się ze
swojego zadania. Planujemy 
organizację kolejnych spotkań 
z przedstawicielami prywatnych
przedszkoli w celu wyjaśnienia
powstałych wątpliwości, nie uwa-
żamy jednak, aby blokowanie 
ulic i paraliżowanie komunikacji 
w mieście, a także wrogie nasta-
wienie do urzędników pomagało
w rozwiązywaniu sporów.

Wbrew rozpowszechnianym przez niektó-
rych właścicieli prywatnych placówek opi-
niom, gmina Piaseczno nie oszczędza na
przedszkolakach. Jest wręcz przeciwnie.

Piaseczno zwiększa wydatki
na przedszkolaki

Przedszkole publiczne w Zalesiu Górnym 

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

– Naszym priorytetem przy
uchwalaniu tego dokumentu
była ochrona doliny rzeki Je-
ziorki. Jest ona dla gminy Pia-
seczno swego rodzaju kory-
tarzem ekologicznym i nie mo-
żemy pozwolić na to, żeby był
on w sposób niekontrolowany
zabudowywany – mówi Daniel
Putkiewicz, I zastępca burmi-
strza Piaseczna.

Plan procedowany był

przez cztery lata

Uchwała w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego
części wsi Wólka Kozodawska
została przyjęta przez Radę
Miejską 22 listopada 2017, po
przejściu całej procedury plani-
stycznej. Do planu przystąpiono
cztery lata wcześniej, w roku
2013. W międzyczasie – w 2014
roku – zmianie uległo Studium
Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Miasta i Gminy Piaseczno,
czyli całościowy dokument, na
podstawie którego opracowy-
wane są miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego
poszczególnych terenów.

– Studium określa funkcje
poszczególnych terenów leżą-
cych na terenie gminy. To wła-
śnie w Studium Rada Miejska
określa całościowo, które ob-
szary będą terenami rolnymi
czy leśnymi, a które budowla-
nymi. Ustalenia zawarte w Stu-
dium przenoszone są następnie
do planów zagospodarowania
przestrzennego konkretnych
terenów – wyjaśnia Anna Paku-
lińska-Attia, p.o. naczelnik Wy-
działu Urbanistyki i Architek-
tury w Urzędzie Miasta i Gminy
Piaseczno.

W związku ze zmianą Stu-
dium musiały zostać uchylone
wszystkie wcześniejsze uchwały
Rady Miejskiej o przystąpieniu
do planu zagospodarowania
przestrzennego tego terenu.

Plan korzystny dla

mieszkańców

Projekt planu był wykła-
dany do publicznego wglądu
cztery razy. Za każdym razem
były składane do niego uwa-
gi właścicieli nieruchomości 
i mieszkańców. – Szczególną
wagę przykładamy do tego,
żeby wszelkie procedury plani-

styczne w naszym urzędzie od-
bywały się w sposób przejrzy-
sty i transparentny, a decyzje
były podejmowane przy współ-
udziale mieszkańców – mówi
wiceburmistrz Putkiewicz.

Kiedy dany obszar nie jest
objęty miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzen-
nego, nie oznacza to, że jest to
teren bez prawa do zabudowy.
Potencjalny inwestor może bo-
wiem wystąpić z wnioskiem 
o warunki zabudowy, które są
wydawane na zasadach tzw. do-
brego sąsiedztwa. Oznacza to,
że można na danym terenie sta-
wiać budynki i obiekty podobne
do tych, które znajdują się w są-
siedztwie. – Samorząd nie do
końca ma wówczas wpływ na
to, co na danym obszarze zosta-
nie wybudowane – wyjaśnia
Anna Pakulińska-Attia.

– Z uwagi na to, że na tere-
nie objętym obecnie planem 
w sąsiedztwie istniały obiekty
o większej kubaturze niż budynki
jednorodzinne, potencjalny in-
westor mógłby oczekiwać, że
otrzyma warunki zabudowy na
większe kubaturowo obiekty.
Uchwalenie planu zagospodaro-
wania przestrzennego powo-
duje, że możliwe będzie stawia-
nie jedynie takich budynków,
które są zgodne z koncepcją
gminnego samorządu – mówi
wiceburmistrz Putkiewicz.

Bliżej Jeziorki, mniej 

intensywna zabudowa

Teren objęty miejscowym
planem zagospodarowania prze-
strzennego zawarty jest pomię-
dzy ulicą Bukietową na północy,
ulicą Dworską na wschodzie,
rzeką Jeziorką na południu i gra-
nicą administracyjną z miejsco-
wością Gołków na zachodzie.

Północna część terenu obję-
tego planem, granicząca z ulicą
Bukietową, przeznaczona jest
pod zabudowę jednorodzinną.
W związku z tym, że na tym ob-
szarze znajduje się już zabu-
dowa jednorodzinna, do planu
zostały wpisane uwarunkowa-
nia, jakie wynikają z tej istnie-
jącej już zabudowy.

Obszar, na którym znaj-
duje się siedziba firmy Polaqua
przy ulicy Dworskiej i frag-
ment terenu za nim zostały 
w planie przeznaczone pod
usługi nieuciążliwe. Na innej
części obszaru przy ulicy Dwor-
skiej dopuszczone zostały za-
równo budownictwo miesz-
kaniowe, jak i nieuciążliwa
działalność usługowa. Nato-
miast obszar od strony rzeki Je-
ziorki został oznaczony jako te-
reny użytków zielonych bez
prawa zabudowy.

– W planie zawarliśmy też
tereny zieleni parkowej na tere-
nie istniejącego, zabytkowego
parku. Uwzględniliśmy w nim

także parking dla osób przyjeż-
dżających nad Jeziorkę oraz ciąg
pieszo-rowerowy. Wszystkie za-
planowane drogi będą miały sta-
tus dróg gminnych, co pozwoli
mieszkańcom na swobodne doj-
ście nad Jeziorkę – informuje
p.o. naczelnik Wydziału Urbani-
styki i Architektury.

Zgodnie z założeniami pla-
nu, w miarę zbliżania się do Je-
ziorki zwiększa się ekstensyw-
ność zabudowy. Oznacza to, że
im bliżej rzeki, tym większa jest
minimalna powierzchnia dzia-

łek, a mniejsza maksymalna
wysokość zabudowy.

– Chcemy w ten sposób
chronić dolinę Jeziorki i umoż-
liwić swobodny dostęp nad
rzekę mieszkańcom. Bez uch-
walonego planu zagospodaro-
wania, gdybyśmy byli zmuszeni
wydawać inwestorom decyzje
o warunkach zabudowy, och-
rona doliny Jeziorki przed nie-
kontrolowaną zabudową byłaby
bardzo trudna – mówi wicebur-
mistrz Putkiewicz.

*

22 listopada Rada Miejska uchwaliła miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla części wsi Wólka Kozodawska.

Plan dla Wólki Kozodawskiej

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni

14,56 mkw. zlokalizowany na parterze budynku dworca PKP, 

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-han-

dlowej z wyłączeniem małej gastronomii typu kebab, fast food

itd. oraz 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 prze-

lewem na konto: 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094 do dnia 

16 stycznia 2018 r. z dopiskiem: „PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU

UŻYTKOWEGO USYTUOWANEGO 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.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu, najemca zo-

bowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosz-

tów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zużycie wody i od-

prowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie itp.).

Najemca we własnym zakresie i na własny koszt dokona

niezbędnego wyposażenia w rzeczy ruchome najmowany lokal

w celu dostosowania go do prowadzenia swojej działalności.

Oferty podpisane należy składać w terminie do dnia 

16 stycznia 2018 r. do godz. 10.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2018 r. o godz.

11.00 w sali nr 62, II piętro, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.

Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu, 

w tym celu należy ustalić telefonicznie lub osobiście w siedzibie

UMiG Piaseczno termin wizji.

Dokumenty do przetargu należy pobrać w pokoju nr 90 

w siedzibie UMiG Piaseczno.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu

Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w pokoju 

nr 90 lub pod numerem tel. 22 701 75 29.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie moż-

liwość unieważnienia postępowania w całości lub w części bez

podania przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wy-

brania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn.

O wynikach przetargu oferenci zostaną zawiadomieni 

w formie pisemnej.                                                                                      *

Ogłoszenie

wynajem lokalu użytkowego 
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Ogłoszenie

wynajem lokalu użytkowego 

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 1 mkw. powierzchni netto wynosi

20,00 zł + VAT 23%.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wa-

dium w wysokości 1 530,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset

trzydzieści złotych 00/100). Wadium w podanej wysokości

należy wpłacać do kasy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

przy ul. Kościuszki 5 lub przelewem na konto: 12 1060 0076

0000 3310 0018 5094 do dnia 15 stycznia 2018 r. z dopiskiem:

„PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO USYTUOWA-

NEGO 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.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu, najemca

będzie zobowiązany do uiszczania opłat z tytułu bieżących

kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, wody

ścieki itp.).

W lokalu należy wykonać remont w zakresie branży

budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Prace należy wyko-

nać w uzgodnieniu z Wydziałem Inwestycji. Najemca do-

kona remontu we własnym zakresie bez możliwości

zwrotu poniesionych kosztów.

Oferty podpisane należy składać w terminie do dnia 

15 stycznia 2018 r. do godz. 10.30. Otwarcie ofert nastąpi 

w dniu 15 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 w sali nr 62, II piętro,

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul.

Kościuszki 5.

Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu

– w tym celu należy ustalić telefonicznie lub osobiście 

w siedzibie UMiG Piaseczno termin wizji.

Dokumenty do przetargu należy pobrać w pokoju nr

90 w siedzibie UMiG Piaseczno. Szczegółowe informacje

można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pia-

secznie przy ul. Kościuszki 5 w pokoju nr 90 lub pod nu-

merem tel. 22 701 75 29.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie

możliwość unieważnienia postępowania w całości lub 

w części bez podania przyczyn oraz prawo zamknięcia

przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania

przyczyn.

O wynikach przetargu oferenci zostaną zawiadomieni

pisemnie.

Spacerem po CEM

Na koniec roku zakończyć ma się
pierwszy etap budowy Centrum
Edukacyjno Multimedialnego
czyli tzw. stan surowy otwarty.
Obiekt, który powstaje u zbiegu
ulic Jana Pawła II i Dworcowej,
będzie miał ponad 11 tys. mkw.
powierzchni użytkowej. Znaj-
dzie w nim swą siedzibę szkoła
podstawowa z halą sportowo-
widowiskową, przedszkole oraz
nowoczesne centrum multime-
dialne będące flagową placówką
Biblioteki Publicznej. Redaktorzy
lokalnych gazet i portali interne-
towych oprowadzani byli po te-
renie budowy przez dyrektora
firmy Polaqua sp. z o.o w towa-
rzystwie inspektorów z urzędu
miasta i mogli swobodnie zada-
wać pytania na temat aktualnie
prowadzonych prac.

Miesięczne opóźnienie

- W stosunku do pierwot-
nego harmonogramu wyko-
nawca ma niestety miesięczne
opóźnienie – mówi burmistrz
Zdzisław Lis. W podpisanym
aneksie utrzymany został jed-
nak pierwotnie zakładany ter-
min realizacji inwestycji. –
Mamy nadzieję, że firma zgodnie
z zapewnieniami przyspieszy
tempo prac i nadrobi swoje opóź-
nienie jeśli chce uniknąć wyso-
kich kar wynikających z zapisów
umowy – dodaje burmistrz.

Największe wrażenie na
placu budowy robi ogromna hala
sportowo-widowiskowa, w któ-
rej zamontowano już więźbę 
dachową z drewna klejonego. 
W chwili obecnej na dachu hali

trwa układanie blachy trapezo-
wej. Po jej zamontowaniu robot-
nicy przystąpią do układania
dwóch izolacji: termicznej i prze-
ciwwodnej.

Harmonogram prac przy
budowie Centrum Edukacyj-
no Multimedialnego zakłada, 
że jeszcze w grudniu zostanie
ukończony tzw. stan surowy
otwarty i rozpocznie się ukła-
danie izolacji termicznej i prze-
ciwwodnej. W styczniu będą
montowane okna. Prace przy

elewacji budynku mają rozpo-
cząć się na wiosnę i potrwać do
końca sierpnia. Po wykonaniu
elewacji pozostaną do zrobienia
jedynie prace wykończeniowe
w środku budynku.

Termin ukończenia 

niezagrożony

- Jest to największa w histo-
rii gminy inwestycja kubatu-
rowa, dlatego jej realizacja jest
dla nas wielkim wyzwaniem –
mówi burmistrz Zdzisław Lis. –

Cieszę się, że na koniec roku uda
się zamknąć pierwszy etap bu-
dowy, choć jak to bywa przy tak
dużych przedsięwzięciach poja-
wiają się też pewne problemy
czy utrudnienia. Jako inwestor
musimy być cały czas czujni pil-
nując by wykonawca trzymał
się ustalonego harmonogramu
i specyfikacji.

Uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie Centrum Eduka-
cyjno Multimedialnego jest pla-
nowane na 21 listopada 2018 roku.

Tuż przed świętami
lokalni dziennika-
rze zaproszeni zo-
stali na spacer po
budowie Centrum
Multimedialno-
Edukacyjnego, aby
zobaczyć stan reali-
zacji inwestycji.

Zakończył się pierwszy etap budowy - tzw. „stan surowy otwarty”

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

„Każdy może walczyć z niską emisją!”, pod takim właśnie

hasłem w dniu  11 grudnia, odbyło się Młodzieżowe Fo-

rum Ekologiczne.

W pierwszej części spotkania młodzież z Gimnazjum nr

1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie w trzech spe-

cjalnie przygotowanych na tą okazję wystąpieniach przy-

bliżyła uczestnikom forum przyczyny i skutki niskiej emisji,

wyjaśniła co może zrobić każdy mieszkaniec by ograniczyć

to niekorzystne dla naszego zdrowia zjawisko oraz jakie

działania podejmuje gmina Piaseczno, by z nim walczyć.

Drugą część forum uświetnił występ artystyczny pt. Nasze

miasto bez spalin i hałasu, a po nim Wiceburmistrzowie

Daniel Putkiewicz oraz Hanna Kułakowska- Michalak wrę-

czyli nagrody laureatom oraz aktywnym uczestnikom kon-

kursu „Piaseczno mówi NIE niskiej emisji”.

Forum Ekologiczne

Zima w mieście

W czasie styczniowej prze-
rwy w zajęciach szkolnych 10
placówek oświatowych z te-
renu gminy Piaseczno organi-
zuje dla dzieci pozostających 
w domach aktywne spędzenie
czasu w szkole. Wielu pracują-
cych rodziców może mieć pro-
blem z organizacją opieki i zor-
ganizowaniem atrakcji dziec-
ku podczas swojego pobytu 
w pracy, półkolonie to dobre
rozwiązanie, dzieci z chęcią
spędzą czas z rówieśnikami
podczas wyjazdów autokaro-
wych i licznych konkursów od-
bywających się podczas ferii.

Gmina Piaseczno finan-
suje wypoczynek w zakresie
transportu na wycieczkę oraz
bilety wstępu jak i wynagro-
dzenia wychowawców i kie-
rownika, a także materiały
potrzebne do wszelakich za-
jęć plastycznych. Dyrektorzy
szkół zadbają o poczęstunek 
i napoje a także o ciekawe gry
i zabawy na świeżym powie-
trzu lub pod dachem na wy-
padek złej pogody.

Opiekę sprawować będą
wychowawcy i kierownicy,
czynni nauczyciele z piase-
czyńskich szkół.

Czas trwania wypoczynku
to tydzień wybrany przez
szkołę w okresie od 15 stycznia
do 28 stycznia, z takiej formy
wypoczynku może skorzystać
ok. 1000 uczniów z gminnych
szkół.

Koszt pobytu dziecka to je-
dynie kilka złotych dziennie
przeznaczone na posiłek i na-
poje, wnoszone przez rodzica
przed rozpoczęciem wypo-
czynku do wybranej placówki.

Gmina Piaseczno przygotowała nieod-
płatną ofertę na spędzenie aktywnie
zimowych ferii dla blisko tysiąca dzieci
uczęszczających do szkół na naszym
terenie.

Foto pixabay.com
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30 czujników w różnych lokalizacjach monitoruje od grudnia

zanieczyszczenie powietrza na terenie naszej gminy.

Gmina Piaseczno przy współ-

pracy z laboratorium Zdro-

chem Sp. z o.o. działającym 

w Centrum Nauk Biologiczno-

Chemicznych uruchomiła sys-

tem monitoringu jakości po-

wietrza. Zgodnie z podpisaną

umową wykonawca – kon-

sorcjum Czujnikimiejskie.pl –

zamontował na terenie gminy

30 stacji monitoringowych, 

z czego 27 jest wyposażonych

w sensory do pomiaru po-

ziomu stężeń pyłu PM10 i pyłu

PM2,5, a 3 stacje – w sensory

do pomiaru poziomu stężeń:

NOX, SOX, O3, pyłu PM10 i pyłu

PM2,5. Dodatkowo każda ze

stacji dokonuje pomiarów

temperatury i wilgotności powietrza. Zebrane dane posłużą do

stworzenia mapy zanieczyszczeń i pomogą zwiększyć naszą

świadomość ekologiczną.

Jedenaście czujników zostało rozlokowanych na terenie

miasta Piaseczna, po dwa w Zalesiu Górnymi i Głoskowie oraz

po jednym w Józefosławiu, Jazgarzewie, Chylicach, Chyliczkach,

Chojnowie, Woli Gołkowskiej, Złotokłosie, Bogatkach, Bobrowcu,

Grochowej, Jastrzębiu, Mieszkowie, Siedliskach, Wólce Prackiej

i Żabieńcu.

Stan powietrza można śledzić na stronie: 

piaseczno.czujnikimiejskie.pl

Czujniki smogu 
w Piasecznie

Afrykański pomór świń

Ludzie nie są wrażliwi na zakaże-
nie wirusem ASF, stąd choroba ta
nie stwarza zagrożenia dla ich
zdrowia i życia. Występowanie
ASF wśród dzików stanowi jednak
bardzo poważne zagrożenie dla
trzody chlewnej. Wirus ASF może
przez długi czas utrzymywać się
w zwłokach padłych dzików, dla-
tego powinny być one usuwane
ze środowiska.

Celem niniejszej akcji infor-
macyjnej jest wsparcie działań
zmierzających do eliminacji 
wirusa poprzez usuwanie ze 
środowiska martwych dzików, 
potencjalnie zakażonych ASF.
Ścisłe przestrzeganie poniż-
szych zasad zminimalizuje ry-
zyko ewentualnego rozprze-
strzenienia się choroby, w tym
ryzyko wprowadzenia ASF do
gospodarstw, w których utrzy-
mywane są świnie. Przez „dziki
padłe” należy rozumieć zwłoki
dzików (w tym dzików zabitych
w wypadkach komunikacyj-

nych) świeże lub w dowolnym
stadium rozkładu, w tym rów-
nież kości dzików.

Jak postępować po 

znalezieniu padłego dzika?

• jeżeli to możliwe, oznakować
miejsce znalezienia zwłok dzika
w celu ułatwienia ich odnalezie-
nia przez właściwe służby;
• powstrzymać się od dotyka-
nia zwłok dzika i pozostawić je 
w miejscu znalezienia;

• zgłosić fakt znalezienia pa-
dłego dzika do właściwego miej-
scowo powiatowego lekarza we-
terynarii, najbliższej lecznicy
weterynaryjnej, straży miej-
skiej lub miejscowego koła ło-
wieckiego – w trakcie zgłosze-
nia należy podać miejsce zna-
lezienia zwłok (np. charaktery-
styczne punkty orientacyjne
lub współrzędne GPS), dane
osoby zgłaszającej (w tym nu-
mer telefonu kontaktowego),

liczbę znalezionych zwłok dzi-
ków w danym miejscu, ewen-
tualnie stan zwłok padłych 
dzików (stan ewentualnego roz-
kładu, wyłącznie kości).

W związku

z zagrożeniem ASF:

• w lesie nie wolno pozostawiać
żadnych odpadków żywnościo-
wych;
• należy powstrzymać się od
wywoływania hałasu, który
powoduje płoszenie dzików
(w tym od używania sprzętów
lub pojazdów powodujących
hałas);
• nie wolno spuszczać psów ze
smyczy;
• należy pamiętać, iż zgodnie 
z prawem na obszarach wystę-
powania ASF osobom mającym
kontakt z dzikami nakazuje się
stosowanie środków higieny nie-
zbędnych do ograniczenia ry-
zyka szerzenia się ASF, w tym od-
każanie rąk i obuwia;
• należy przestrzegać zasady, że
osoba, która znalazła padłego
dzika, a tym samym mogła
mieć kontakt z wirusem ASF,
przez 72 godziny po tym fakcie
nie powinna wchodzić do
miejsc, w których utrzymy-
wane są świnie i nie może wy-
konywać czynności związa-
nych z obsługą świń.

Opracowano w Głównym

Inspektoracie Weterynarii.

Na terenie powiatu
piaseczyńskiego
występuje wirus
ASF. Nie został jesz-
cze stwierdzony 
w gminie Piaseczno,
ale jest on niebez-
pieczny wyłącznie
dla świń i dzików.

Osoby, które napotkają martwego dzika zobowiązane są niezwłocznie

poinformować o tym odpowiednie służby       Foto Hubert Gieleciński

Od grudnia obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów, a

wraz z nim pojawiły się kolejne połączenia

Foto Stacja Piaseczno

Podróżni dostaną się z Piaseczna bezpośrednio do Krakowa

pociągami ICC oraz TLK, które odjeżdżają ze stacji w Pia-

secznie o następujących godzinach: 5.47, 8.46, 12.41, 16.43

oraz 19.00. Możliwa jest także podróż z Piaseczna bezpo-

średnio do Olsztyna – pociągi odjeżdżają w kierunku Olsz-

tyna Głównego o godzinach: 8.58, 11.27, 15.25 i 19.25.

Dodatkowo na linii nr R8 Warszawa – Skarżysko Ka-

mienna, w stosunku do obecnego rozkładu jazdy, od 

10 grudnia zwiększyła się ilość pociągów do Piaseczna 

i z Piaseczna o sześć połączeń.

Z Piaseczna 
bezpośrednio
do Krakowa

Bobroteka w Bobrowcu

Punkt zlokalizowany jest na
poddaszu budynku Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Bo-
browcu, przy ul. Mazowieckiej
27, i powstał dzięki staraniom
pani sołtys Agnieszki Prusa-
czyk, rady sołeckiej, szczególnie
pani Jolanty Bylicy, mieszkań-
ców, którzy przynosili książki
w darach oraz pana Łukasza Za-
łęskiego, dyrektora Biblioteki
Publicznej w Piasecznie. Bobro-
teka zawiera księgozbiór dla
dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz gry planszowe. Przez mie-

siąc udało nam się zebrać sie-
demset woluminów – część za-
kupiono w ramach Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich, część
podarowali mieszkańcy, część
biblioteka. Wśród księgozbioru
znajdują się m.in. książki Co-
bena, Cherezińskiej, Schmitta,
Krajewskiego czy Tolkiena. Każ-
dy znajdzie tu coś dla siebie. Za-
chęcamy również do przynosze-
nia swoich książek w darze. 
W budynku OSP działa także 
bookcrossing – można oddać
swoje książki i wybrać inne

wśród tych, które przynieśli
mieszkańcy. Z biblioteki będzie
moż-na korzystać po uprzed-
nim zapisie lub używając kart,
które otrzymali Państwo w innej
placówce Biblioteki Publicznej.
Zachęcamy do korzystania z Bo-

broteki – w każdy czwartek od
17.30 do 18.30.
Bobroteka – punkt biblioteczny

ul. Mazowiecka 27
budynek OSP Bobrowiec

czwartki, godz. 17.30-18.30
bobrowiec@biblioteka-piaseczno.pl

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Piaseczno wraz z radą sołecką oraz miesz-
kańcami Bobrowca otworzyła nowy punkt
biblioteczny.

Foto Punkt biblioteczny w Bobrowcu

Akcja przeprowadzona została
w 10 szkołach na terenie gminy
Piaseczo. Uczniowie bardzo
przejęli się losami bohaterów 
i bohaterek tegorocznej edycji
oraz mocno zaangażowali w po-
moc więźniom sumienia i in-

nym osobom narażonym na ła-
manie praw człowieka. W okre-
sie od 1 do 10 grudnia piaseczyń-
ska społeczność napisała aż 2000
listów.

Tegoroczny Maraton poświę-
cony był obrońcom i obrończy-

niom praw człowieka, którzy na
całym świecie podejmują olbrzy-
mie ryzyko i walczą o nasze
prawa. Są jednak prześladowani,
torturowani, pozbawiani wolno-
ści, a nawet zabijani tylko dla-
tego, że stanęli w obronie innych.

2000 listów dla wolności
Do tegorocznej edycji Maratonu Pisania Listów Amnesty Interna-
tional ponownie przyłączyła się Młodzieżowa Rada Gminy Pia-
seczno wspierana przez okoliczne placówki dydaktyczne.

Spacerem po CEM
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Już po raz trzeci ulicami Piaseczna przejdzie Orszak

Trzech Króli. Wydarzenie odbędzie się 6 stycznia 2018

roku, w uroczystość Objawienia Pańskiego.

Foto Andrzej Białobrzeski 

Orszak rozpocznie się o godz. 13.30 na piaseczyńskim

rynku, skąd Trzej Królowie wraz ze swoimi świtami oraz

wszystkimi uczestnikami pochodu wyruszą, aby podążając

za gwiazdą ulicami miasta, dotrzeć na plac Jana Pawła II.

Tam, przy szopce z żywymi postaciami i zwierzętami, od-

będzie się inscenizacja ich pokłonu przed nowo narodzo-

nym Jezusem.

Na uczestników pochodu będą czekać różne atrakcje,

takie jak animacje oraz odgrywane w przestrzeni publicz-

nej sceny związane z narodzeniem Jezusa. Orszak zakoń-

czy się wspólnym kolędowaniem, które w auli niebieskiej

domu parafialnego poprowadzi zespół Rodzinne Granie.

Na zmarzniętych gości czekać tam będzie również słodki

poczęstunek oraz kawa i herbata.

Podobnie jak w latach ubiegłych, uczestnicy Orszaku

będą mogli wziąć udział w konkursie „Przebierz się na Or-

szak”. Do wygrania będą bardzo atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców Pia-

seczna i okolic. Niech to wydarzenie zjednoczy nas we

wspólnym świętowaniu uroczystości Trzech Króli.

Ze względu na przejście Orszaku ulicami miasta prze-

widywane są pewne utrudnienia w ruchu w centrum Pia-

seczna, jednak nie planuje się zamykania ulic dla ruchu

kołowego. Za niedogodności przepraszamy.

Orszak Trzech
Króli

Finał WOŚP w Piasecznie

W tym roku celem zbiórki jest
wyrównanie szans w lecze-
niu noworodków. Wolontariu-
sze z puszkami będą kwesto-
wać na terenie gmin Piaseczno,
Lesznowola, Prażmów i Tarczyn,
tradycyjnie w pobliżu kościołów,
dużych sklepów i centrów han-
dlowych, a także wzdłuż głów-
nych arterii miast, w miejscach
uczęszczanych przez mieszkań-
ców. Podczas poprzedniego, 25.
Finału piaseczyński sztab zebrał
rekordową kwotę blisko 208 tys.
zł. Z pewnością wiele osób liczy,
że ponownie uda się ten wspa-
niały wynik pobić, a zadba o to
125 wolontariuszy z puszkami
WOŚP.

Aby rozgrzać Państwa ser-
ca, Centrum Kultury w Piasecz-
nie przygotowuje na parkingu
przy Urzędzie Miasta wyjąt-
kowy koncert. 14 stycznia go-
ściem specjalnym Finału będzie
Sylwia Grzeszczak, wokalistka,
kompozytorka, autorka tek-
stów. Słynąca z niezwykłego
głosu oraz umiejętności gry na

pianinie artystka przekuwa
swój talent w kolejne hity. Za
piosenkę „Tamta dziewczyna”
artystka zdobyła w 2016 roku
Eska TV Award w kategorii „naj-
lepsze wideo”. Superjedynkę
oraz TOP Trendy zdobył w 2014
roku utwór „Księżniczka”. Ar-

tystka wydała dotychczas
cztery albumy studyjne: „Ona 
i on” z Liberem oraz trzy solowe
– „Sen o przyszłości”, „Kompo-
nując siebie” oraz „Tamta dziew-
czyna”. Albumy „Sen o przy-
szłości” i „Komponując siebie”
uzyskały status potrójnie platy-

nowej płyty oraz zajęły kolejno
1. i 2. miejsce na liście sprzedaży
płyt w Polsce, zaś album „Tam-
ta dziewczyna” uzyskał status
podwójnie platynowej płyty.
Większość wydanych przez
piosenkarkę singli stała się
przebojami, m.in. „Małe rze-
czy”, „Sen o przyszłości”, „Po-
życzony”, „Księżniczka” oraz
„Tamta dziewczyna”, które za-
jęły 1. miejsce na liście AirPlay –
najczęściej granych utworów 
w polskich rozgłośniach radio-
wych.

Występ Sylwii Grzeszczak
rozpocznie się o godz. 18.30, a na
zakończenie Finału o godz.
20.00 zapraszamy na trady-
cyjny już pokaz sztucznych
ogni, przygotowany przez Biuro
Promocji i Informacji Gminy Pia-
seczno. – Jak zawsze postaramy
się o jeszcze bardziej efektowny
pokaz fajerwerków na zakoń-
czenie akcji. Moment, gdy niebo
rozbłyskuje, jest symbolicznym
podziękowaniem za trud wolon-
tariuszy i hojność mieszkańców.
Kiedy wszystkie oczy zwrócone
są przez te 3-4 minuty w jed-
nym kierunku, czuć wówczas
więź i ducha wspólnoty, który
kieruje nami, aby pomagać sobie
nawzajem – mówi Łukasz Wy-
leziński, kierownik Biura Promo-
cji i Informacji.

Jedna z największych gwiazd dzisiejszej sceny muzycznej wy-

stąpi 14 stycznia dla piaseczyńskiej publiczności 

Foto fb.com/SylwiaGrzeszczakOfficial 

Podczas 26. Finału
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej 
Pomocy wystąpi
Sylwia Grzeszczak.

Rozbłysła choinka

W tym roku, choć nie było
śniegu, pogoda dopisała, a na-
strój był magiczny i prawdzi-
wie świąteczny. Dopisali też
mieszkańcy, którzy tłumnie
odwiedzali stragany ze smako-
łykami i ozdobami. Jak co roku
oblegane było stanowisko
Świętego Mikołaja, który pozo-

wał z dziećmi do zdjęć i rozda-
wał drobne upominki. Naj-
młodsi uczestniczyli w świą-
tecznych warsztatach i ani-
macjach, a na scenie prezen-
towali się lokalni wykonawcy
oraz kapela góralska. Punktem
kulminacyjnym imprezy było
uroczyste zapalenie lampek na

choince. – Nasza choinka jest
już z nam od siedmiu lat, dla-
tego w przyszłym roku pla-
nujemy jej modernizację, aby
w kolejne święta pokazała się
mieszkańcom w nowej odsło-
nie – mówi Łukasz Wyleziński,
kierownik Biura Promocji i In-
formacji. Stara choinka zosta-

nie z nami do lutego, ozdabia-
jąc rynek. – Świątecznego cha-
rakteru nabrał też zmoderni-
zowany park miejski, gdzie
pojawiły się iluminacje na la-
tarniach, które z pewnością
uatrakcyjnią zimowe spacery
– dodaje Łukasz Wyleziński.

Tradycyjny Kiermasz Świąteczny rozpoczął sezon zimowy na piaseczyńskim rynku.

10 grudnia rynkiem w Piasecznie zawładnęły świąteczne atrakcje. Licznie zgromadzeni mieszkańcy wspólnym odliczaniem 

poprzedzili uroczyste zapalenie lampek na miejskiej choince                        Foto Anna Grzejszczyk,Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Wywołają uśmiech
Koty wszelkiej maści po

raz kolejny zaprezentują

się na wystawie organi-

zowanej w Piasecznie.

W weekend 13–14 stycz-

nia w hali GOSiR-u odbę-

dzie się kolejna już Mię-

dzynarodowa Wystawa

Kotów Rasowych. Będzie

to idealna okazja do spo-

tkania się – nie tylko dla

hodowców, ale też dla

wszystkich miłośników fu-

trzaków. W trakcie im-

prezy zwiedzający będą

mieli okazję podziwiać 

i pogłaskać zwierzęta, a także porozmawiać z hodowcami

na temat szczególnych wymagań konkretnych ras oraz

ich pielęgnacji. Tegoroczną atrakcją będzie prezentacja

kotów rasy szkocki zwisłouchy i prostouchy. Nie zabraknie

corocznych konkursów dla kociąt, kotów dorosłych 

i rzadko konkurujących ze sobą kotów kastrowanych.

Oceny dokona międzynarodowe jury – sędziowie z Polski,

Niemiec i Belgii.

Zachęcamy również do osobistego głosowania na naj-

piękniejszego kota. Zwiedzając wystawę, będzie można

wybrać kota, który najbardziej się spodoba i zawróci 

w głowie, wpisać jego dane na odwrocie biletu i wrzucić

tę kartkę do urny. Kot, który otrzyma największą liczbę

głosów, zdobędzie statuetkę Kota Publiczności, ufundowaną

przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisława Lisa.

Bilety wstępu na wystawę: bilet normalny 10 zł, ulgowy

5 zł, dla osób z Kartą Dużej Rodziny 1 zł.

Organizatorem wystawy jest Zarząd Międzynarodowego

Klubu Miłośników Kotów Brytyjskich Krótkowłosych IBSCC.


