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Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 19 września
2018 roku o godzinie 9.30 
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

www.piaseczno.eu

Wybory

Podsumowanie kadencji w zakresie in-
westycji oświatowych, na które w latach
2015-2018 gmina Piaseczno przeznaczyła
blisko 100 mln zł.                                  str. 4-5

VI Festiwal Piosenki 
Dołującej

Gościem specjalnym na tegorocznym
Festiwalu, który odbędzie się 1 września
na Zimnych Dołach w Lasach Chojnow-
skich, będzie Tadeusz Woźniak.      str. 8

Inwestycje drogowe

W 2018 roku gmina Piaseczno przeznacza
72 mln zł na budowę i remonty dróg. Przed-
stawiamy przykłady najnowszych realizacji. 

str. 3

21 października odbędą się wybory
samorządowe, podczas których
będziemy głosować na burmistrza
oraz radnych. Lokale wyborcze
będą czynne od godz. 7.00 do 21.00.

Inwestycje oświatowe

Wybierz logo dla Piaseczna

Konkurs na opracowanie projektu
graficznego logo gminy Piaseczno
został ogłoszony 12 czerwca, a prace
można było składać do 20 lipca do 
g. 16.00. Do konkursu zakwalifiko-
wało się aż 347 projektów z całej Pol-
ski. – To prawdopodobnie efekt na-
szych działań promocyjnych na
forach internetowych i fanpage’ach
skupiających środowisko grafików –
mówi Łukasz Wyleziński, kierownik
Biura Promocji i Informacji.

W pierwszym etapie, spośród
setek propozycji, wyboru trzech,
które zostaną poddane pod głosowa-
nie mieszkańców, dokonała powo-
łana przez burmistrza siedmiooso-
bowa komisja, w skład której weszli
przedstawiciele Urzędu Miasta, Cen-
trum Kultury, Biblioteki Publicznej
oraz ciał doradczych: Młodzieżowej
Rady Gminy i Rady Seniorów.

Herb punktem odniesienia
– Nie było to łatwe zadanie, gdyż

liczba prac przerosła nasze oczeki-
wania, jednak ponad 80 proc. z nich
nawiązywało wprost do herbu
gminy. Ostatecznie komisja również
przychyliła się do trzech propozycji
będących różnym podejściem do
uproszczonej wersji herbu, gdyż
prace nieodnoszące się do herbu
były, naszym zdaniem, niestety za
mało przekonujące – komentuje Ka-
tarzyna Krzyszkowska-Sut, prze-
wodnicząca komisji konkursowej. 
– Odnoszenie się w logotypie bezpo-
średnio do herbu jest bardzo aktual-
nym trendem i na takie podejście de-
cyduje się obecnie wiele miast.

Piaseczno wzorem większych
miast chce opracować spójny system
identyfikacji wizualnej, którego głów-
nym punktem odniesienia będzie
nowe logo, w wielu sytuacjach zastę-
pujące używany dziś powszechnie
herb gminy. – Przez ostatnie lata za-
równo ewaluował charakter usług, ja-
kie świadczy samorząd, jak i zmieniło
się postrzeganie gminy, która w re-
aliach wolnorynkowych powinna
mieć swoją markę, rozpoznawalność
i charakter, podobnie jak podmioty
prywatne – mówi Łukasz Wyleziński,
kierownik Biura Promocji i Informacji.

Nie oznacza to bynajmniej, że sa-
morząd chce zrezygnować z używa-
nia historycznego herbu. – Herb, jako
znak urzędowy, jest stałym elemen-
tem naszej tożsamości, powinien być
jednak chroniony i wykorzystywany
w szczególnych sytuacjach. Nato-

miast do celów stricte promocyjnych
powinno być stosowane logo, które
będzie miało bardziej uniwersalny
charakter – wyjaśnia burmistrz Zdzi-
sław Lis.

Nowe logo na nowe czasy
Zgodnie z przepisami herb mia-

sta jest własnością całej wspólnoty,
a każda jego modyfikacja podlega
opinii komisji heraldycznej przy Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych.
W przypadku Piaseczna jest to herb
Junosza, przedstawiający na obrysie
złotej tarczy baranka na czerwo-
nym tle i zielonych pagórkach. 
I choć herb doskonale prezentuje się

na pieczęciach, medalach czy ofi-
cjalnych dokumentach, to proble-
matyczna staje się jego ekspozycja
na innych materiałach promocyj-
nych. Zarówno ze względów tech-
nicznych – gdyż grafika wektorowa,
wykorzystywana na nowych no-
śnikach w środowisku multimedial-
nym, wymaga bardziej oszczęd-
nych form, aby była czytelna 
i wyraźna – jak również odnośnie
do samej zasady umieszczania
herbu przy każdej nadarzającej się
okazji, bez względu na charakter
wydarzenia czy miejsce ekspozycji.

Głosowanie mieszkańców
Po przedstawieniu trzech prac

wybranych przez komisję, to miesz-
kańcy będą mogli wskazać tę, która
ich zdaniem najlepiej się prezentuje
i pasuje do charakteru naszej gminy.
Głosowanie rusza 27 sierpnia i po-
trwa do 21 września. Zagłosować
może każda osoba pełnoletnia, która
jest zameldowana w gminie Pia-
seczno, bądź zamieszkująca na jej
terenie i rozliczająca PIT na rzecz
gminy Piaseczno.

Zachęcamy do głosowania przez
Internet na stronie internetowej
www.piaseczno.eu/glosowanie-
na-logo. To najprostszy sposób, wy-
starczy wybrać swój typ, wpisać
swoje dane osobowe w formularzu
oraz obowiązkowo numer Karty
Mieszkańca – to pozwoli zweryfi-
kować w bazie danych uprawnie-
nia do głosowania.

Osoby, które nie mają karty, za-
chęcamy do jej wyrobienia lub gło-
sowania poprzez formularz papie-
rowy – osobiście w Referacie ds.
Obsługi Karty Mieszkańca przy ul.
Puławskiej 5 (pon. w godz. 8.00–
18.00, wt.–pt. w godz. 8.00–16.00).
Należy mieć przy sobie ważny do-
kument tożsamości.

Projekty finałowe
Pod głosowanie mieszkańców

poddane zostały prace, które otrzy-
mały najwyższą punktację komisji
konkursowej.

Ze zwycięzcą konkursu zostanie
podpisana umowa na stworzenie
pełnej identyfikacji wizualnej wraz
z księgą znaku. Na etapie głosowania
prace są zanonimizowane. Laureata
i zwycięską pracę poznamy 28 wrze-
śnia br.

Szczegóły dotyczące konkursu
wraz z załącznikami dostępne są na
stronie www.piaseczno.eu. Można
tam także zobaczyć pełniejsze pre-
zentacje nadesłanych przez autorów
trzech finałowych prac, z krótkim opi-
sem, wariantami kolorystycznymi
czy przykładowym wykorzystaniem.

Mieszkańcy mają okazję sami zdecydować,
jakim logo będzie się posługiwać gmina Pia-
seczno. Głosowanie internetowe i stacjonarne
trwa od 27 sierpnia do 21 września.

Logo nr 3

Logo nr 2

Logo nr 1

Kultowa grupa zagra na poże-
gnanie lata w ramach piase-
czyńskich obchodów 100-lecia
Odzyskania Niepodległości.

*str. 8

Koncert Perfectu

1 września 2018 r. zapraszamy na uroczysto-
ści upamiętniające wybuch II wojny świa-
towej. O godz. 16.00 przy Kwaterze Wojennej
na Cmentarzu Parafialnym odbedzie się
modlitwa za poległych oraz złożenie wią-
zanek. O godz. 17.00 zapraszamy na Rynek,
gdzie Chór Lira zaśpiewa pieśni patriotyczne.
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Tańsze bilety z oferty Warszawa+ są dostępne w przed-
sprzedaży od 17 sierpnia w Punktach Obsługi Pasażerów
ZTM w Warszawie, a we wrześniu będą również dostępne
na terenie dworca PKP w Piasecznie. Aktywacja zakupio-
nych biletów będzie możliwa od 1 września br.

Trwa właśnie przygotowywanie pomieszczenia, w któ-
rym ZTM w porozumieniu z gminą Piaseczno będzie pro-
wadzić, prawdopodobnie od 3 września, punkt kodowania
biletów okresowych. Będzie on działał do momentu dosto-
sowania przez ZTM sieci biletomatów na potrzeby biletu
metropolitalnego.

Dla mieszkańców nowy bilet oznacza następujące ulgi:
- przy zakupie biletu 30-dniowego na 2 strefę - zniżka na
bilet ulgowy wynosi 20 zł, na bilet normalny 40 zł;
- przy zakupie biletu 30-dniowego na 1 i 2 strefę - zniżka na
bilet ulgowy wynosi 30 zł, na bilet normalny 60 zł;
- przy zakupie biletu 90-dniowego na 2 strefę - zniżka na
bilet ulgowy wynosi 35 zł, na bilet normalny 70 zł;
- przy zakupie biletu 90-dniowego na 1 i 2 strefę - zniżka na
bilet ulgowy wynosi 65 zł, na bilet normalny 130 zł.

– Cieszę się, że wykonujemy kolejny krok w kierunku
wprowadzenia nowych, korzystniejszych zasad korzystania
z komunikacji miejskiej. Mam nadzieję, że niższe koszty za-
kupu biletów podniosą atrakcyjność komunikacji publicznej
i zmniejszą choć trochę ruch na naszych drogach. To może
zarówno przyczynić się do poprawy jakości powietrza 
w naszym mieście, jak i wpłynąć korzystnie na domowe bu-
dżety mieszkańców Piaseczna – mówi I zastępca burmistrza
Daniel Putkiewicz.

Przypominamy, że z oferty Warszawa+ będą mogli sko-
rzystać jedynie ci mieszkańcy gminy, którzy posiadają Pia-
seczyńską Kartę Mieszkańca lub nową Piaseczyńską Kartę
Dużej Rodziny, która już w sierpniu będzie dostępna na no-
wym nośniku Biletu Metropolitalnego.

Adresy Punktów Obsługi Pasażerów ZTM dostępne są na
stronie ztm.waw.pl. Najbliższy punkt znajduje się przy stacji
metra Służew. Usytuowany jest w przejściu podziemnym 
w północnej części stacji, bliżej ulicy Wałbrzyskiej; w tej czę-
ści stacji nie ma windy ani pochylni dla wózków – utrudniony
jest dostęp dla osób niepełnosprawnych i osób z wózkami
dziecięcymi.

Godziny otwarcia punktu przy stacji metra Służew: po-
niedziałek-piątek od godziny 7.00 do 20.00.

Burza mózgów na Nadarzyńskiej 

Czy zastanawiacie się czasem
nad tym, co dzieje się na ulicy
Nadarzyńskiej? Obecnie likwi-
dowane są stare budynki komu-
nalne, a w ich miejsce natych-
miast pojawiają się parkujące
auta. Czy zatem ta interesująca
przestrzeń powinna pełnić
funkcję parkingu? Jak można by
zagospodarować ten teren?

– W ramach konsultacji spo-
łecznych dotyczących przyszłego
zagospodarowania terenu przy
ulicy Nadarzyńskiej zapraszamy
na wspólną „burzę mózgów”, która
odbędzie się 5 września o godz.
18.00. Spotykamy się na parkingu
przy ulicy Nadarzyńskiej, a w dru-
giej części spotkania przeniesiemy
się na warsztaty do budynku
Urzędu Miasta - mówi Daniel Put-
kiewicz, I Zastępca Burmistrza.

W programie: 

– spacer po terenie oraz część
historyczna z przewodnikiem;

– część badawcza – zaplano-
wany został spacer „Buszując po
Nadarzyńskiej” – wspólna ana-
liza stanu obecnego;  
– praca warsztatowa w sali kon-
ferencyjnej budynku UMiG Pia-

seczno przy ulicy Kościuszki 5 –
uczestnikom zostanie posta-
wione pytanie o to, czego w Pia-
secznie brakuje, a co mogłoby
powstać na terenie przy ulicy
Nadarzyńskiej; przewidziana

jest krótka dyskusja, podział na
zespoły i „burza mózgów”, a na
koniec zostaną zaprezento-
wane wyniki tych prac i podsu-
mowanie.

*

W ramach konsultacji społecznych zapraszamy na spotkanie dotyczące
planu zagospodarowania terenu przy ulicy Nadarzyńskiej.

Konsultacje społeczne na temat zagospodarowania terenu przy ulicy Nadarzyńskiej
Wizualizacja: piaseczno.e-mapa.net

Gdzie kupić bilet Warszawa+

Foto Violetta Kucharska/URZĄD MIASTA

Przy ul. Fabrycznej wyremontowany i doposażony został
plac zabaw dla najmłodszych.

Przedmiotem prac remontowo-budowlanych była
wymiana nawierzchni, odnowienie wszystkich urządzeń
i ławek oraz dodanie dwóch nowych urządzeń bocia-
niego gniazda oraz huśtawki wagowej. W ramach inwe-
stycji zaplanowano posadzenie dodatkowych drzew, jed-
nak z uwagi na wysokie temperatury prace zostaną
wykonane gdy się ochłodzi, jednak nie później niż do
końca października.

Remont został wykonany przez firmę BUDPLAY Stanisław
Wiechowski. Koszt inwestycji wyniósł 144 800 zł brutto.

Odnowiony plac zabaw

Przedszkole jak nowe

Już na pierwszy rzut oka budy-
nek po termomodernizacji, czyli
ociepleniu ścian, cieszy nową,
świeżą elewacją. Wykonane zo-
stało nowe zadaszenie tarasu od
strony ogrodu. Poprzez montaż
schodołazu budynek został do-
stosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. W ramach prac
zewnętrznych wykonane zostały
ponadto opaski drenażu oraz ka-
nalizacji deszczowej wraz z prze-
pompownią. W zakresie robót

wewnętrznych przeprowadzony
został remont generalny po-
mieszczeń dydaktycznych, admi-
nistracyjnych i sanitarnych, wraz
z częściową przebudową na par-
terze i I piętrze, gdzie pozyskana
została dodatkowa sala dydak-
tyczna. Zmodernizowane zostały
również instalacje sanitarna 
i elektryczna, a pomieszczenia
piwniczne zaadaptowano na
szatnie. Łączny koszt remontu
wyniósł ponad 2 mln zł.

W wakacje zakończyła się modernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Kauna. Wrze-
sień powita najmłodszych oraz kadrę w estetycznym i funkcjonalnym obiekcie.

Przedszkole nr 1 przy ul. Kauna w Piasecznie
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Odnowiony pomnik w Stefanowie

Obelisk poświęcony 109 więź-
niom Pawiaka rozstrzelanym
przez hitlerowców w lutym
1943 roku w lesie Chojnow-
skim znajduje się w rezerwa-
cie przyrody w Stefanowie 
w pobliżu drogi przeciwpoża-
rowej nr 10. 

W tym roku pomnik odre-
staurowany został przez gminę
Piaseczno. Pierwotnie była 
w tym miejscu mogiła, jednak
po wojnie szczątki ofiar przenie-
siono na cmentarz w Palmi-
rach. Renowacja polegała na
oczyszczeniu piaskowca i po-

malowaniu zarówno pomnika
jak i ogrodzenia. Wyłożony zo-
stał też z kostki brukowej postu-
ment na znicze.

- W imieniu społeczności
wsi Jastrzębie, zapraszam 
w przeddzień rocznicy wybu-
chu II wojny światowej, do miej-

sca, które przypomina nam 
o okrucieństwie faszystowskiej
okupacji oraz tragicznych lo-
sach naszego narodu – mówi
inicjatorka, sołtys Wanda Jaku-
biszyn. – Przynieśmy ze sobą
znicze lub kwiaty, aby upamięt-
nić makabryczną zbrodnię do-
konaną na naszych rodakach,
która miała miejsce 75 lat temu. 

Jadąc od strony Piaseczna 
w kierunku Góry Kalwarii drogą
nr 79 należy skręcić w lewo, 
w leśną drogę za Żabieńcem, ale
jeszcze przed światłami na Za-
lesie Górne. Na skraju lasu wid-
nieje tabliczka kierunkowa 
z symbolem znicza oznaczają-
cym miejsce pamięci. Jadąc tym
duktem po ok. 250 metrach po
lewej stronie znajdują się wiaty
turystyczne nadleśnictwa, a za
nimi pomnik ofiar.

- W tym roku gmina Pia-
seczno dokonała renowacji
także kilku kolejnych miejsc
pamięci leżących nieco na
uboczu, między innymi w Pi-
lawie, w Jesówce oraz w Wólce
Prackiej – mówi Daniel Putkie-
wicz, I Zastępca Burmistrza.

31 sierpnia o godz. 18.00 zapraszamy na uroczyste zapalenie lampek i złożenie
kwiatów przy odrestaurowanym miejscu pamięci.

W tym miejscu hitlerowscy zbrodniarze rozstrzelali w 1943 roku 109 więźniów Pawiaka
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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Jak gmina z powiatem w Gołkowie

Foto Katarzyna Wypych

Niewielka dotąd uliczka po rozbudowie stanie się jednym
z ważniejszych szlaków komunikacyjnych w mieście. We
wrześniu, w związku z budową jednego z kluczowych
skrzyżowań, na trzy tygodnie wstrzymany będzie ruch ko-
łowy na skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II.

Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 
4 września. Objazd poprowadzony będzie następująco: Jana
Pawła II – Dworcowa – Sienkiewicza – Pomorska – Danuty Sie-
dzikówny „Inki” do ul. Orężnej. Na czas robót zostanie utrzymany
ruch pieszy umożliwiający poruszanie się wzdłuż ul. Jana Pawła II
(w tym dojście do targowiska i filii szkoły przy ul. Orężnej).

Dzięki tej inwestycji zyskamy kolejne połączenie ul. Jana
Pawła II z ul. Nadarzyńską, co będzie szczególnie ważne po
oddaniu do użytku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego.
W ramach zadania powstaną trzy skrzyżowania ul. Żytniej 
– z ulicami Jarząbka, Jana Pawła II oraz Nadarzyńską. Droga
o szerokości 5,5 m wykonana zostanie z nawierzchni bitu-
micznej. Wzdłuż niej powstaną miejsca postojowe z kostki
betonowej oraz chodniki z kostki i ścieżka rowerowa o sze-
rokości 2 m z nawierzchni bitumicznej.

Inwestycja realizowana jest w pełnym zakresie, z budową
kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniach oraz budową sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej.

Podstawowym celem opracowania jest poprawa jakości
istniejącego układu komunikacyjnego na terenie miasta oraz
poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu. Odcinek od 
ul. Jarząbka do ul. Jana Pawła II poprowadzono po istniejącym
śladzie drogi. Natomiast na odcinku od ul. Jana Pawła II do 
ul. Nadarzyńskiej zaprojektowano wydzielenie nowego pasa
drogi. Przebieg drogi na nowo projektowanym odcinku jest
zgodny z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego i wymaga m.in. wyburzenia budynku mieszkal-
nego oraz hali magazynowej.

Półkilometrowy odcinek drogi z pełną infrastrukturą go-
towy będzie w tym roku, a jego koszt to 6,8 mln zł.

Żytnia 
nową arterią

Na wschód!

We wschodniej części gminy Pia-
seczno i na jej terenach wiejskich
również dużo się dzieje, a regular-
nie realizowane inwestycje rok po
roku rozbudowują sieć, nie tylko
drogową zresztą. Dziś skupimy się
więc na działaniach w tej części
gminy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem tych najważniejszych –
edukacyjnych i drogowo-odwod-
nieniowych.

Julianów, Chyliczki i Chylice
Pomiędzy szkołami w Józe-

fosławiu i Chylicach znajdują się
dwie miejscowości, które w celu
realizacji potrzeb oświatowych
muszą zwrócić się „do sąsiada”
– to się zmieni. Przy granicznej

ul. Zimowej został zabezpie-
czony teren pod potrzeby
oświatowe i przyszłą szkołę,
która obsłuży mieszkańców Ju-
lianowa i Chyliczek właśnie.
Wraz z pierwszymi pracami 
i dokumentami dotyczącymi
nowej placówki, pracujemy
również nad zmianą układu ko-
munikacyjnego w okolicy, który
będzie przewidywał zmiany za-
równo na ul. Urbanistów w Ju-
lianowie, jak też na ul. Zimowej
w Chyliczkach, ze szczególnym
uwzględnieniem koncepcji po-
łączenia jej na północy z ul. Cy-
raneczki.

A skoro jesteśmy już w Chy-
liczkach, warto wspomnieć o nie-

dawno wyremontowanej ul. Bu-
dowlanej oraz o finiszowaniu z do-
kumentami niezbędnymi do
gruntownej modernizacji ul. Pol-
nej, wraz z budową odwodnienia.

Podążając na południe, w Chy-
licach możemy przejechać już
świeżo wyremontowaną ul. Wi-
dokową, zaś dla pobliskiej szkoły
wykupiliśmy sąsiadującą z tere-
nem działkę, która również zosta-
nie przeznaczona na potrzeby pla-
cówki.

Siedliska, Jastrzębie 
i Żabieniec

W Siedliskach na różnych
etapach postępowań formal-
nych znajdują się ulice Żubra 

i Kamyczkowa, gdzie jesteśmy
już bliżej realizacji zadania. Pro-
wadzone są również prace
związane z długą, łączącą Ja-
strzębie i Żabieniec, ul. Ptaków
Leśnych, gdzie ze względu na
skalę projektu jesteśmy na eta-
pie wszystkich uzgodnień nie-
zbędnych do jego opracowania.

Zanim wyremontowana
ulica na nowo połączy dwie miej-
scowości, po drugiej stronie drogi
wojewódzkiej, nieco na uboczu od
głównych ciągów komunikacyj-
nych znajduje się ul. Słoneczna,
która została niedawno wyre-
montowana i zapewnia komfort
oraz bezpieczeństwo swoim użyt-
kownikom.

W mediach najczęściej przewijają się informacje o dużych inwestycjach, tych miej-
skich, dotyczących wszystkich mieszkańców. Rzadziej pisze się o tych mniejszych
– ekstremalnie ważnych dla mieszkańców danego rejonu, ale nieistotnych dla
mieszkańców choćby sąsiedniej wsi. Niesłusznie!

Wszyscy pamiętamy zaniedbany
przez lata park miejski i spory
kompetencyjne o to, do kogo na-
leży i kto ma się nim opiekować.
Doraźne działania nie przynosiły
efektywnych czy satysfakcjonu-

jących wyników - do czasu.
Dzięki dobrej współpracy gminy
z zarządzającą obecnie w sta-
rostwie ekipą udało się wszyst-
kie skargi wycofać i tematy na-
prostować. Dzięki temu mamy

dziś piękny i zadbany park, 
a także liczne obiekty spor-
towo- rekreacyjne w części przy-
legającej do dwóch piaseczyń-
skich szkół średnich.

Działań wspólnych obu samo-
rządów jest rzecz jasna zdecydo-
wanie więcej, jednym z ostatnich
jest porozumienie w sprawie bu-
dowy ronda w Gołkowie. Węzeł
komunikacyjny ulicy Głów-
nej i drogi wojewódzkiej 722 od
lat był problematyczny i nie-
efektywny, żeby nie powiedzieć
niebezpieczny. Rozmowy z Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich nie
przynosiły pożądanych rezulta-
tów, a problem pozostawał nie-
rozwiązany – przynajmniej do-
póki nie porozumieliśmy się 
w tej sprawie z zarządem po-
wiatu.

Dosłownie kilka dni temu
gminie udało się wykupić nieru-

chomość z budynkiem przylega-
jącą bezpośrednio do skrzyżowa-
nia, co było ostatnim elementem
formalnym niezbędnym do re-
alizacji zadania. Projekt jest go-
towy, dysponujemy całym nie-
zbędnym terenem, oba samo-
rządy zabezpieczyły odpowied-
nie kwoty w swoich budżetach,
dzięki czemu możliwe jest za-
twierdzenie ZRID-u i rozpisanie
przetargu na wyłonienie wyko-
nawcy.

Nowoczesne rondo z pra-
wozjazdami z drogi wojewódz-
kiej w obie strony to świetne
remedium na dotychczasowy
węzeł gordyjski i nietypowe
skrzyżowanie, po którym po-
ruszały się samochody oso-
bowe, autobusy, ruch tranzy-
towy oraz piesi. Proponowany
układ poprawi bezpieczeń-
stwo wszystkich.

Lata czy wręcz dekady sporów pomiędzy różnymi urzędami przyzwyczaiły
nas, że jak tylko sprawa jest odrobinę bardziej skomplikowana, to jej załatwie-
nie czy rozwiązanie dramatycznie odsuwa się w czasie. Przykład piaseczyń-
skich samorządów pokazuje, że może być inaczej.

Projektowane rondo u zbiegu ulic Głównej, Pod Bateriami i
Pułku IV Ułanów Projekt zlecony przez Starostwo Powiatowe

Słoneczna w Żabieńcu                                                                      Foto K.D.

Szkolna już gotowa

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Trwają ostatnie szlify przy świeżo wyremontowanej ulicy Szkolnej.
Nowy asfalt i wyniesione, bezpieczne skrzyżowania to jedno,
uporządkowane miejsca parkingowe to drugie. Przy parkingu
od strony szkoły pojawiły się odbojniki, aby auta nie blokowały
przejścia chodnikiem. Pełne oznakowanie pionowe i poziome,
barierki oraz elementy zieleni dopełnią całości realizacji, tak aby
na nowy rok szkolny wszystko było i bezpieczne, i funkcjonalne.

Budowlana w Chyliczkach                                                               Foto K.D.

Widokowa w Chylicach                                    Foto Krzysztof Dynowski
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Blisko 100 mln zł na inwestycje

– Oświata to największe i naj-
ważniejsze zadanie gminnego
samorządu. Co roku przezna-
czamy na nie około 40 procent
wszystkich naszych wydat-
ków budżetowych – mówi bur-
mistrz Zdzisław Lis. W 2018
roku jest to 205 mln zł, z czego
subwencja oświatowa z bu-
dżetu państwa wynosi jedy-
nie 83 mln zł, a pozostałe 122
mln zł Piaseczno dokłada do
systemu z własnych środków.
– W tym roku na same inwe-
stycje oświatowe zaplanowa-
liśmy rekordową kwotę 44
mln zł, nie wliczając w to bie-
żących remontów – dodaje
burmistrz.

Wakacyjne remonty 
i inwestycje

Bez wątpienia kluczowym
zadaniem jest obecnie dokoń-
czenie budowy Centrum Edu-
kacyjno-Multimedialnego –
największej inwestycji kuba-
turowej w historii gminy.
Koszt realizacji obiektu, który
będzie siedzibą nowej szkoły
podstawowej, przedszkola
oraz ogólnodostępnej Multi-
teki, wynosi 52 mln zł, nie li-
cząc kosztu zakupu działek
pod inwestycję. Trwa już wy-
kańczanie szkoły, która zgod-
nie z pierwotnymi założe-
niami uruchomiona zostanie
dla uczniów w II semestrze.

Zrealizowana została nato-
miast wymiana oświetlenia sali
sportowej na nowoczesny sys-
tem ledowy w Szkole Podstawo-
wej nr 5 w Piasecznie, na co
przeznaczono 126 tys. zł. Zakoń-
czył się również, wart 2 mln zł,
remont Przedszkola nr 1 przy ul.
Kauna w Piasecznie. Wykonane
zostały tam termomodernizacja
wraz z adaptacją pomieszczeń
piwnicznych na szatnię oraz
modernizacja instalacji sanitar-

nych i elektrycznych wraz z nie-
zbędnymi pracami budowla-
nymi. Termomodernizacja bu-
dynku, wraz z modernizacją 
i rozbudową instalacji we-
wnętrznych oraz przebudową
źródła ciepła, zakończona zo-
stała natomiast w Przedszkolu
nr 11 przy ul. Nefrytowej. 
W Przedszkolu nr 7 w Zalesiu
Górnym za 137 tys. zł wykonano
z kolei rekonstrukcję tarasów, 
a w Przedszkolu nr 10 w Piasecz-
nie ocieplony został dach. Opra-
cowana została również doku-
mentacja na dostosowanie do
przepisów przeciwpożarowych
części budynku szkoły w Złoto-
kłosie, jak też Przedszkola nr 3

przy ulicy Jaworowej w Piasecz-
nie.

Inwestycje w przygoto-
waniu

– Nie czekając na zakoń-
czenie budowy Centrum Edu-
kacyjno-Multimedialnego,
przygotowujemy już kolejne
spektakularne inwestycje.
Przede wszystkim budowę no-
wej szkoły z oddziałem przed-
szkolnym w Julianowie, rozbu-
dowę szkoły w Głoskowie,
budowę hali sportowej w Zło-
tokłosie oraz rozbudowę Szkoły
Podstawowej nr 3 w Piasecznie
– objaśnia Daniel Putkiewicz, 
I zastępca burmistrza.

Julianów – przygotowa-
nia do inwestycji

Firma Archimed Sp. z o.o.
wykonała już koncepcję ar-
chitektoniczną oraz program
funkcjonalno-użytkowy tego
obiektu, a gmina zakupiła po-
trzebne działki na realizację
tej inwestycji, przy ul. Zimo-
wej i ul. Urbanistów. Trzykon-
dygnacyjny budynek o po-
wierzchni użytkowej 5 713

mkw. według szacunków ma
kosztować ok. 49 mln zł. Prze-
widuje się w nim 8 oddziałów

przedszkolnych oraz 24 od-
działy szkolne z nowocześnie
wyposażonymi salami. Obiekt
będzie też posiadał wielo-
funkcyjną salę gimnastyczną,
stołówkę wraz zapleczem ku-

chennym oraz dwie świetlice.
Na terenie szkoły funkcjono-
wać będzie biblioteka pu-
bliczna dla mieszkańców, peł-
niąca też funkcję biblioteki
szkolnej. Oczywiście zago-
spodarowany zostanie rów-
nież teren wokół szkoły, z bo-
iskami, placem zabaw, par-
kingiem oraz parkiem, a także
dziedzińcem szkolnym z pa-
tio i strefą ciszy. Aby zrealizo-
wać tę inwestycję, potrzebna
jest też całkowita przebudowa
systemu drogowego w tym
obszarze, co również będzie
się wiązać z ogromnymi na-
kładami rzędu kilkudziesięciu
milionów złotych, ale jest to
niezbędne także ze względu
na wysoką dynamikę przyro-
stu inwestycji mieszkanio-
wych w tej części gminy.

Głosków - rozbudowa
Trwa realizacja rozbu-

dowy dwukondygnacyjnego
budynku szkoły wraz z przed-
szkolem. W ramach zlecenia
przewidziana jest częściowa
rozbiórka budynku i budowa
nowej części o powierzchni
użytkowej 1 355 mkw. według
opracowanej w 2017 roku kon-
cepcji. A także nowego boiska

sportowego wraz z odwod-
nieniem. W roku 2018 opraco-
wany został program funk-
cjonalno-użytkowy i wyło-
niono wykonawcę na opraco-
wanie do 12 listopada 2018
projektu z pozwoleniem na
budowę oraz zrealizowanie za
kwotę 8,7 mln zł całości prac
budowlanych do 11 września
2019 roku.

Szkoła Podstawowa nr 3
– przebudowa

Trwa wyłanianie wyko-
nawcy na budowę nowej sto-
łówki wraz z nowym zaple-
czem kuchennym na parterze
w Szkole Podstawowej nr 3, 
a także na wykonanie dwóch
oddziałów przedszkolnych na 
I piętrze i przebudowę II piętra.
Warunki techniczne tej moder-
nizacji są bardzo skompliko-
wane ze względu na bryłę bu-
dynku i brak możliwości po-
większenia obszaru szkoły. Ko-
nieczne są nadbudowa i prze-
budowa zarówno budynku so-
cjalnego, jak i łącznika szkoły
podstawowej i łącznika klas
gimnazjalnych. Kuchnia i nowe
zaplecze mają spełniać wysokie,
narzucone standardy, a na czas
budowy, czyli 14 miesięcy, kuch-

nia oraz wydawanie posiłków
mają zostać zorganizowane 
w udostępnionych pomieszcze-
niach kontenerowych z pełnym
zapleczem. Koszt tego przedsię-
wzięcia według złożonych 
w przetargu ofert waha się 
w przedziale 7–9 mln zł, co prze-
kracza znacznie kwotę wyasy-
gnowaną na ten cel w budżecie.

Hala w Złotokłosie
Została już opracowana

szczegółowa dokumentacja
projektowa wraz z uzyska-
niem pozwolenia na budowę,
która zgodnie z budżetem po-
winna rozpocząć się w 2019
roku. Sala sportowa o po-
wierzchni 1 177 mkw. i wyso-
kości 7,5 metra, którą będzie
można dzielić na trzy sektory,
zrealizowana będzie z peł-
nym zapleczem technicznym
i socjalnym oraz widownią na
260 miejsc. Hala będzie do-
brze doświetlona dzięki prze-
szkleniom na bocznej i na
szczytowych ścianach bu-
dynku, zostanie też połą-
czona łącznikiem z istnieją-
cym budynkiem szkoły. Koszt
inwestycji szacowany jest na
około 7 mln zł.

*

Koniec wakacji i początek roku szkol-
nego to dobry moment na podsumo-
wanie działań samorządu w zakresie
zadań oświatowych. W ciągu ostat-
nich czterech lat w gminie Piaseczno
na oświatę przeznaczono 686 mln zł
– z czego 94 mln zł na inwestycje.

Trwają prace wykończeniowe przy budowie Centrum Edukacyjno-Multimedialnego           Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Tak będzie wyglądać nowa hala sportowa przy szkole w Złotokłosie
Wizualizacja: BPB Partner

Nowoczesne wnętrza projektowanej nowej szkoły w Julianowie                                                                              Wizualizacja: ARCHIMED
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Najważniejsze realizacje zakończone
w latach 2015–2018

– Ujmując temat chronologicz-
nie, jako pierwsze oddane zo-
stały do użytku rozbudowane
w 2015 roku szkoły w Józefo-
sławiu i Zalesiu Górnym, w 2016
roku uruchomiona została do-
budowana część szkoły w Ja-
zgarzewie, a we wrześniu 2017
roku pierwszy dzwonek roz-
brzmiał w rozbudowanej Szkole
Podstawowej nr 2 w Zalesiu
Dolnym. Za kilka miesięcy z ko-
lei swoje podwoje otworzy
Centrum Edukacyjno-Multi-
medialne – wylicza II zastępca
burmistrza Hanna Kułakow-
ska-Michalak, odpowiedzialna
w gminie za kwestie oświaty.

CEM – obiekt na miarę XXI w.
Inwestycja, która pochło-

nęła 52 mln zł i jest jak dotąd
największą budowlą w historii
gminnego samorządu, będzie
gotowa już na przełomie roku.
Trwają właśnie prace wykoń-
czeniowe, ale już teraz budy-
nek doskonale się prezentuje
i wpisuje w krajobraz zachod-
niej części miasta. – Zlokalizo-
wana będzie w nim nowa
szkoła podstawowa na 600
uczniów, z największą w mie-
ście areną sportową, oraz duże,
dziesięciooddziałowe przed-
szkole – wyjaśnia wicebur-
mistrz Hanna Kułakowska-Mi-
chalak. Będzie to równocześnie
siedziba ogólnodostępnej Mul-
titeki, czyli nowoczesnej biblio-
teki z funkcjami multimedial-
nymi i konferencyjnymi.

– Obiekt ten będzie sta-
nowił trzon rewitalizacji tej
zdegradowanej do tej pory
części miasta – mówi wice-
burmistrz Daniel Putkiewicz.
– Zagospodarowany dookoła
teren szkoły będzie ogólno-
dostępny, od strony połu-
dniowej będzie graniczył ze
zmodernizowanym spacero-
wym Traktem nad Perełką,
zaś od strony wschodniej bę-
dzie skomunikowany z nowo

budowaną ul. Żytnią – dodaje
wiceburmistrz. W kolejnym
etapie realizowana będzie
modernizacja pobliskiego tar-
gowiska miejskiego, które
swoją nowoczesną architek-
turą nawiązywać będzie do
szkoły.

Rozbudowana szkoła 
w Józefosławiu

Pierwszą dużą inwestycją
oświatową tej kadencji była
rozbudowa szkoły w Józefosła-
wiu, która kosztem ok. 15,4
mln zł zwiększyła swoją po-
wierzchnię aż o 67 proc. Poza
nowymi salami lekcyjnymi po-
wstały duża hala sportowa
oraz boiska sportowe i place
zabaw na zewnątrz. Ta inwe-
stycja była konieczna ze
względu na dynamiczny przy-
rost liczby mieszkańców w tej

części gminy. Już dziś, po roz-
budowie, budynek ponownie
pęka w szwach, ale rozwiąza-
niem na przyszłość ma być bu-
dowa zupełnie nowej szkoły 
w Julianowie. Obecnie trwają
prace drogowe wokół szkoły –
przebudowywana ul. Space-

rowa oraz nowe rondo mają
zwiększyć komfort mieszkań-
ców i bezpieczeństwo wokół
szkoły.

Zalesie Górne – przepro-
wadzka do nowego bu-
dynku

Równolegle z budową 
w Józefosławiu prowadzona
była budowa nowego budynku
szkoły w Zalesiu Górnym. Prze-
niosła się do niego w 2015 roku
dotychczasowa szkoła podsta-
wowa, mając do dyspozycji 
o 1000 mkw. więcej niż w sta-
rym budynku, w tym nową
salę sportową. Do starego bu-
dynku z kolei, po modernizacji,
przeniosło się gimnazjum,
które funkcjonowało do tej
pory w obiekcie nienadającym
się absolutnie do takiego celu.
Dziś, po reformie oświaty, jest

to jedna szkoła podstawowa na
750 uczniów, która posiada
m.in. dwie sale gimnastyczne
oraz nowe boiska zewnętrzne.
Stara sala została zmodernizo-
wana w 2016 roku. Budowa
niezwykle urokliwej nowej czę-
ści szkoły kosztowała 17 mln zł.

Rozbudowany Jazgarzew
W 2016 roku szkoła w Ja-

zgarzewie, dzięki przebudowie
łącznika i jego nadbudowie,
zwiększyła swoją powierzch-
nię o 24 proc., czyli o 535 mkw.
W nowym skrzydle uloko-
wane zostały świetlica oraz

sala wczesnoszkolna i toalety.
Na dwóch wyższych kondy-
gnacjach zostały ulokowane po
trzy sale dydaktyczne oraz sa-
nitariaty. Wybudowano też
windę dla osób niepełnospraw-
nych. Całkowity koszt przebu-
dowy wyniósł 1,6 mln zł.

Zalesie Dolne – spełnione
nadzieje

Długo na swoją kolej czekała
Szkoła Podstawowa nr 2, ale gdy
już nadeszła, to szkoła po mo-
dernizacji zwiększyła swoją po-
wierzchnię o połowę, zyskując
nowoczesną salę gimnastyczną

z dwukondygnacyjnym budyn-
kiem łączącym starą część
szkoły z halą. Gruntowną mo-
dernizację przeszła też stara
część szkoły. Wokół obiektu zbu-
dowano również nowe boisko
wielofunkcyjne oraz wiatę na
100 rowerów. Cały teren szkolny

zyskał nowe ogrodzenie wraz 
z nowymi furtkami i bramami
wjazdowymi. Inwestycja łącz-
nie pochłonęła 12 mln zł. W te
wakacje z kolei powstał też
funkcjonalny porządny parking
przed szkołą, wraz z budową ul.
Jesionowej.

Inne realizacje i remonty
Wymienione inwestycje

nie wyczerpują oczywiście
spisu zadań, jakie zostały
zrealizowane w dziedzinie
oświaty w ostatnich latach.
Budynki szkolne oraz przed-
szkola były w tym czasie re-
montowane w różnym za-
kresie, doposażano je w bar-
dzo nowoczesny sprzęt dy-
daktyczny, powstawały no-
we boiska szkolne (na przy-
kład przy Szkole Podstawo-
wej nr 1) czy parkingi (choćby
przy Szkole Podstawowej nr
3). Gmina kupiła również
prywatne przedszkole przy
ul. Nadarzyńskiej, otwiera-
jąc tam własną placówkę.
Nabyto również dużą działkę
przy szkole w Chylicach,
która zostanie przeznaczona
na potrzeby placówki. Du-
żym wyzwaniem było także do-
stosowanie obiektów w krót-
kim czasie w efekcie bły-
skawicznej reformy oświato-
wej, która zlikwidowała gim-
nazja.

Nowa część szkoły w Zalesiu Górnym
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Nowe skrzydło szkoły z halą sportową w Józefosławu                                                                         Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

W ciągu ostatni czterech lat kosztem kilkudziesięciu mi-
lionów złotych gmina Piaseczno rozbudowała cztery
szkoły, a jedną wybudowała od podstaw. 

Rozbudowana Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalesiu Dolnym                                                                  Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Oddzielnym tematem, niezwiązanym co prawda z oświatą,
ale z opieką i wychowaniem dzieci, jest kwestia dostępności
miejsc w żłobkach publicznych. W 2014 roku gmina zdecydo-
wała się zlikwidować nierentowny żłobek, którego budynek
wymagał gruntownego remontu, a był w stanie przyjmować
jedynie 25 dzieci. To była jedyna gminna placówka, zlokalizo-
wana na uboczu, na którą co roku przeznaczano 630 tys. zł.
Gmina zdecydowała, aby te środki przeznaczyć na zakup
miejsc w prywatnych placówkach. W efekcie za te same pie-
niądze byliśmy w stanie zaoferować miejsca dla 79 dzieci 
w zdywersyfikowanych lokalizacjach. Kwota ta była w kolej-
nych latach sukcesywnie zwiększana i w 2018 roku wynosi już
1 mln zł, co przekłada się na 135 miejsc w 6 różnych placów-
kach. Władze gminy podjęły już decyzję, aby w budżecie na
2019 rok zaproponować na ten cel aż 1,5 mln zł, co powinno
zapewnić około 200 miejsc dla najmłodszych dzieci.

Żłobki - opieka dla 
najmłodszych
Nawet osiem razy więcej dzieci niż 
w 2014 roku zostanie przyjętych do
żłobków w przyszłym roku.



Gazeta Piaseczyńska

wybory samorządowe 29 sierpnia 2018, nr 8 (233)6

Nr okręgu
wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych

wybieranych w okręgu

Sołectwa:

Józefosław, Julianów, Chyliczki, Chylice,
Siedliska, Jastrzębie, Żabieniec, Chojnów,
Orzeszyn-Pilawa.

od północy:
północna granica Gminy Piaseczno
(na odcinku od  ul. Puławskiej do ul.
Mleczarskiej);

od zachodu:
zachodnia granica Gminy Piaseczno
(na odcinku: od ul. Łabędziej wzdłuż
ul. Mleczarskiej, ul. Powstańców Warszawy do
ul. Tukanów, wzdłuż ul. Tukanów i dalej prosto
w kierunku  torów kolejowych PKP do granicy
Gminy Piaseczno, granica Gminy Piaseczno
wzdłuż torów kolejowych PKP do ul. Orężnej),
tory kolejowe PKP
(w granicach miasta: na odcinku od ul. Orężnej
do ul. Sienkiewicza);

od południa:
ul. Sienkiewicza
(na odcinku od torów kolejowych PKP
do ul. Czajewicza);

od wschodu:
ul. Czajewicza
(na odcinku od ul. Sienkiewicza
do ul. Nadarzyńskiej),
ul. Nadarzyńska
(na odcinku od. ul. Czajewicza do ul. Kościuszki),
ul. Kościuszki
(na odcinku od ul. Nadarzyńskiej
do Placu Piłsudskiego),
ul. Puławska
(na odcinku od Placu Piłsudskiego do końca
tzn. północnej granicy Gminy Piaseczno).

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 ROKU
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały nr 1332/XLV/2018

Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Piaseczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby

radnych wybieranych w każdym okręgu - podaję do wiadomości informację o podziale Gminy Piaseczno na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach,
liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Piasecznie, w wyborach samorządowych
zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
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Nr okręgu
wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych

wybieranych w okręgu

Sołectwa:

Zalesie Górne, Jesówka, Wólka Kozodawska, Łbiska,
Grochowa-Pęchery, Jazgarzew, Bogatki, Gołków,
Kamionka, Bobrowiec, Bąkówka, Głosków Letnisko,
Głosków Wieś, Runów, Henryków-Urocze,  Złotokłos,
Szczaki, Wólka Pracka, Baszkówka, Mieszkowo, Wola
Gołkowska, Robercin, Antoninów-Kuleszówka.

od północy:
północna granica miasta Piaseczna wzdłuż
ul. Geodetów
(na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej),
ul. Julianowska
(na odcinku od ul. Geodetów do ul. Urbanistów),
ul. Urbanistów;

od zachodu:
ul. Puławska
(na odcinku od ul. Geodetów do Pl. Piłsudskiego),
ul. Kościuszki
(na odcinku od Pl. Piłsudskiego do ul. Nadarzyńskiej),
ul. Nadarzyńska
(na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Czajewicza),
ul. Czajewicza
(na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Sienkiewicza),
ul. Sienkiewicza
(na odcinku od. ul. Czajewicza do torów kolejowych PKP),

tory kolejowe PKP
(na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Orężnej);

od północnego-zachodu:
granica Gminy Piaseczno z Gminą Lesznowola
(na odcinku od ul. Orężnej do ul. Głównej),
zachodnia granica miasta Piaseczna
(na odcinku od ul. Głównej do ul. Gołkowskiej);

od południa:
południowa granica miasta Piaseczna
(na odcinku od ul. Gołkowskiej do ul. Armii Krajowej)

od wschodu:
wschodnia granica miasta Piaseczna
(od ul.Armii Krajowej do ul. Urbanistów).
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Nr okręgu
wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych

wybieranych w okręgu
Nr okręgu

wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych
wybieranych w okręgu

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Zdzisław Lis
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Pracownia projektowa GM Pro-
jekt Grzegorz Malinowski spo-
rządziła projekt planu, który jest
obecnie w fazie opiniowania 
i uzgodnień przez różne insty-
tucje. Tymczasem urbaniści 
z UMiG Piaseczno prowadzą dal-
sze prace wspomagające spo-
rządzanie projektu. Na pierw-
szy plan wysuwa się obecnie
konieczność przeprowadzenia
tzw. odlesienia. Większość dzia-
łek w Zalesiu Górnym ma status
działki leśnej (w całości lub 
w części – zgodnie z informacją
zawartą w wypisie z rejestru
gruntów). Na mapie wsi wy-
gląda to jak mozaika terenów 
o różnym sposobie użytkowa-
nia (tereny leśne lub budow-
lane). Ma to wpływ na możli-
wość zagospodarowania po-
szczególnych działek, gdyż na
jednych można budować, a na
innych jest to utrudnione.

Dlaczego „odlesiamy”?
By można było zrealizować

wizję urbanistyczną, jaką opra-
cowano dla Zalesia Górnego,
niezbędne jest zapewnienie
możliwości rozwoju zabudowy
mieszkaniowej oraz różnego ro-
dzaju usług. Na działkach o sta-
tusie działek leśnych nie jest to
możliwe. Dlatego UMiG Pia-
seczno zdecydował o wystoso-
waniu wniosku do Marszałka
Województwa Mazowieckiego
o uzyskanie zgody na odlesienie
wszystkich działek leśnych.

Jak się to robi?
Lasy w Zalesiu Górnym, za-

równo prywatne, jak i te będące
własnością Skarbu Państwa,
mają status tzw. lasów ochron-
nych z uwagi na położenie 
w odległości 10 km od granic ad-
ministracyjnych miasta liczą-
cego ponad 50 tysięcy miesz-
kańców – Warszawy. Oznacza
to, że są one szczególnie chro-
nione ze względu na swoje
funkcje biologiczne, przyrodni-
cze, środowiskowe czy gospo-
darcze. By można było takie
grunty odlesić, najpierw trzeba
przeprowadzić procedurę tzw.
zdjęcia ochronności.

W zależności od rodzaju
własności lasu zdjęcia ochron-
ności dokonuje minister wła-
ściwy do spraw środowiska 
(w przypadku lasów państwo-
wych) lub starosta (w przy-
padku lasów prywatnych). 
W obu przypadkach cały proces
w pierwszym etapie musi zo-
stać zaaprobowany przez Radę
Gminy oraz wszystkich właści-
cieli poszczególnych działek leś-
nych. Zdjęcie ochronności nie
może się odbyć bez zgody wła-
ścicieli nieruchomości. Kolej-
nym etapem jest uzyskanie de-
cyzji starosty oraz ministra
środowiska.

Na jakim etapie jesteśmy?
Obecnie w Wydziale Urba-

nistyki i Architektury sporzą-
dzany jest wniosek o zdjęcie

ochronności. Do właścicieli
działek leśnych zostanie wkrótce
wysłany list polecony zawiera-
jący prośbę Burmistrza Miasta 
i Gminy Piaseczno o wyrażenie
zgody na pozbawienie ochron-
ności lasu oraz oświadczenie do
wypełnienia przez właścicieli 
o wyrażeniu zgody na zdjęcie
ochronności lasu. Bardzo pro-
simy o wypatrywanie listono-
sza i niezbagatelizowanie tej
przesyłki, gdyż w stosunku do
działek, których właściciele nie
wypełnią oświadczenia, proce-
dura odlesieniowa nie będzie
kontynuowana.

Czy zdjęcie ochronności 
i zmiana przeznaczenia
gruntu z działki leśnej na
nieleśną oznacza możli-
wość wycinania drzew
bez ograniczeń?

Oczywiście nie! Drzewo-
stan na działkach innych niż leś-
ne (np. budowlanych czy usłu-
gowych) podlega ochronie na
zasadach przewidzianych w usta-
wie o ochronie przyrody oraz 
w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego.
W opracowywanym planie
dla Zalesie Górnego będą wpro-
wadzone zapisy nakazujące za-
chowanie istniejącej, wartościo-
wej przyrodniczo zieleni wysokiej
oraz zostaną określone mini-
malne wskaźniki powierzchni
biologicznie czynnej na dział-
kach budowlanych. Te i inne
ustalenia projektu planu z za-
kresu ochrony środowiska będą
wprowadzone, aby zmiana
przeznaczenia gruntów le-
śnych na cele nieleśne nie
zmieniła leśnego charakteru
miejscowości.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych i sporządzona na ich
podstawie zaawansowana koncepcja urbanistyczna dla Zalesia Górnego zo-
stały przekazane projektantowi w celu przełożenia na „język miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego”.

Prace nad planem miejsco-
wym dla Zalesia Górnego

W sobotę 8 września odbędzie się jubileuszowa X edycja
kultowego biegu Frog Race.

Żabi Bieg to jedna z najpopularniejszych imprez bie-
gowych w powiecie piaseczyńskim. Wydarzenie ma na
celu propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu
życia oraz promocję Chojnowskiego Parku Krajobrazo-
wego, Żabieńca i gminy Piaseczno.

Frog Race to biegi na 5 i 10 km oraz szereg biegów to-
warzyszących dla dzieci. Dodatkowo istnieje możliwość
wystartowania w konkurencji nordic walking na dystansie
5 km. Start i meta biegu zlokalizowane są na terenie Choj-
nowskiego Parku Krajobrazowego, na obiekcie Zimne Doły
w Żabieńcu. Każdy z zawodników, który ukończy dowolny
bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy medal. Zdobywcy
miejsc I–III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn
otrzymają puchary. Wszyscy uczestnicy Frog Race otrzy-
mają pamiątkowe koszulki.

Na to wydarzenie organizatorzy przygotowali szereg
atrakcji dla całych rodzin – dla młodszych i starszych – 
w tym stoiska wystawowe, występy artystyczne, konkursy
z nagrodami i strefę gastronomiczną.

W godzinach 9.00–10.00 – zapisy do biegu głównego na
10 km, biegów towarzyszących oraz wydawanie pakietów.
Biegi dziecięce i młodzieżowe rozpoczną się od godz. 10.30.
Bieg główny na 10 km (dwie pętle) oraz bieg na 5 km 
i nordic walking na 5 km będą rozegrane jednocześnie 
o godz. 12.00.

Zapisy na stronie: www.kondycja.com.pl/startmeta.

Frog Race 2018

Procedura odlesienia nie oznacza wycinki drzew

Narodowe Czytanie

Wydarzenie ma na celu promo-
cję czytelnictwa, jest też okazją
do przypomnienia bądź zapo-
znania Polaków z klasykami
narodowej literatury. W tym
roku podczas akcji czytane

będą fragmenty „Przedwio-
śnia” Stefana Żeromskiego. Nie
jest to lektura przypadkowa,
bowiem znajdują się w niej
przemyślenia na temat pierw-
szych lat niepodległości Polski,

ukazano też chęć odbudowy
państwa, co wpisuje się w te-
goroczne uroczystości 100-lecia
Odzyskania Niepodległości.

Tegoroczne Narodowe Czy-
tanie w Piasecznie odbędzie się

w sobotę 8 września o godz.
14.30 na terenie Kolejki Wąsko-
torowej przy ul. Sienkiewicza
14. Po części oficjalnej wsią-
dziemy do pociągu, by podczas
podróży rozkoszować się lek-
turą „Przedwiośnia”. Trasa
przejazdu zakończy się w Zło-
tokłosie, gdzie w filii biblioteki
zaproponujemy podróżującym
fragment filmu na podstawie
powieści. Będzie też okazja do
obejrzenia wystawy skanów
rękopisów „Przedwiośnia”.

Bilety w cenie 10 zł będą do
kupienia w kasie przed odjaz-
dem pociągu lub na stronie
www.kolejka-piaseczno.pl. Ist-
nieje możliwość rozpoczęcia po-
dróży ze stacji Piaseczno Miasto
Wąskotorowe, Piaseczno-Zale-
sie Dolne i Piaseczno-Gołków.

Narodowe czytanie od 2012
roku odbywa się pod auspi-
cjami Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

Kolejny już raz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno włącza się 
w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu uchwały ustalającej „zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, stan-
dardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowla-
nych, z jakich mogą być wykonane”.

Stosownie do art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27.03.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. DzU z 2017
r., poz. 1073 ze zm.), art. 37a i w związku z art. 46 pkt 1 ustawy 
z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu 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 wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu uchwały ustalającej „zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jako-
ściowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą
być wykonane”, realizowanej na podstawie uchwały Rady Miej-
skiej Nr 652/XXIV/2016 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie przygotowania
projektu uchwały ustalającej „zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jako-
ściowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą
być wykonane” w dniach od 5 do 26.09.2018 r., w pokoju nr 32
Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno, ul. Kościuszki 5.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi 
w wyłożonym projekcie uchwały odbędzie się w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta 7.09.2018 r. o godz. 18.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie uchwały ustalającej „zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamo-
wych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty,
standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowla-
nych, z jakich mogą być wykonane”, może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać:
1. na piśmie w kancelarii urzędu;
2. ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architek-
tury, I piętro Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 5;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na
adres e-mailowy: urzad@piaseczno.eu.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której do-
tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2018 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Anna Pakulińska-Attia

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Obwieszczenie
UiA.ZP.6721.16.2018.DK
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XIV Jarmark 
Piaseczyński

Rynek w Piasecznie - szkic z XIX w. Franciszka Kostrzewskiego

W tym roku jarmark odbywa się pod hasłem „Shalom
Piaseczno”, czyli spotkania z kulturą żydowską.

Najpierw, w sobotę 8 września o godz. 10.00, zapra-
szamy na spacer miejski z pieśnią i opowieścią „Śladami
piaseczyńskich Żydów”, który poprowadzą Beata Fran-
kowska i Stanisław Hofman. Potrwa on około dwóch godzin
i rozpocznie się na placu Piłsudskiego.

Natomiast w niedzielę 9 września w godz. 12.00–19.00
na piaseczyńskim rynku pojawią się kramy z różnościami.
Będą m.in. stoiska twórców ludowych, tradycyjnego rze-
miosła, kuchni regionalnej, a na scenie plenerowej odbę-
dzie się koncert muzyki klezmerskiej i okresu międzywoj-
nia. W „żydowskim miasteczku” odbędą się również
warsztaty z kultury żydowskiej, spektakl dla dzieci, gry 
i animacje oraz wystawa plenerowa, będzie też można
usłyszeć opowieści o chasydach z Piaseczna.

Co roku motywem przewodnim jarmarku jest inna kul-
tura ludowa czy etniczna. Tegoroczna edycja poświęcona
jest Żydom, gdyż przez lata, zwłaszcza w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego, była to najliczniejsza grupa
etniczna w Piasecznie, w istotny sposób stanowiąca o cha-
rakterze naszego miasta.

Jarmark Piaseczyński to wydarzenie plenerowe, któ-
rego celem jest nawiązanie do dawnej tradycji organizo-
wania w Piasecznie targów wielkich – jarmarków. Prawo
do ich odbywania miasto otrzymało w 1513 roku z rąk
księżnej Anny Mazowieckiej. Impreza jest próbą odtwo-
rzenia jarmarcznego klimatu, przybliżenia kultury trady-
cyjnej i dawnego rzemiosła oraz zainteresowania miesz-
kańców dziedzictwem kulturowym naszego regionu.

Ostatnie Kino Plenerowe

Tegoroczna edycja kina, po raz
pierwszy odbywająca się na
skwerze Kisiela, cieszyła się 
w te wakacje niezwykłą popu-
larnością. Ostatni pokaz zapla-
nowany jest na piątek 31 sierp-
nia o godzinie 20.30, kiedy to
będzie można zobaczyć fran-
cusko-brytyjski dramat „Jutro
będziemy szczęśliwi”.

Z kolei 7 września o godzi-
nie 20.00 zapraszamy na pokaz
niemego filmu „Robinson Cru-

soe” z 1927 roku. Podkład mu-
zyczny oraz dubbing zapewni
na żywo piaseczyńska grupa
Niemy Movie.

– Przeniesienie pokazów 
z parkingu na zmodernizo-
wany skwer Kisiela było strza-
łem w dziesiątkę –mówi Łu-
kasz Wyleziński – kierownik
Biura Promocji i Informacji. 
– Stworzyła się tam niezwykła
atmosfera do wspólnego spę-
dzania czasu. 

31 sierpnia zapraszamy na ostatni
seans wakacyjnego kina plenerowego,
a 7 września na specjalny pokaz kina
niemego z muzyką na żywo.

PERFECT – KONCERT 
NA POŻEGNANIE LATA
Piaseczno, parking miejski przy ul. Sierakowskiego, 22 września (sobota), godz. 19.00

Od kilku lat Centrum Kultury
w Piasecznie organizowało
koncert na zakończenie waka-
cji. W tym roku obchodzimy
100-lecie Odzyskania Niepod-
ległości i postanowiliśmy, nie-
jako łącząc te dwa wydarzenia,

zaprosić zespół, który wielu 
z nas kojarzy się z tym, co
słowo „wolność” za sobą niesie.
Teksty Perfectu: „chcemy być
sobą”, „trzeba wiedzieć, kiedy
ze sceny zejść niepokonanym”,
„nie mogę się jeszcze przy-

zwyczaić”, „hej, prorocy moi 
z gniewnych lat, obrastacie 
w tłuszcz”, „obracam w pal-
cach złoty pieniądz” i wiele in-
nych, popłyną ze sceny plene-
rowej 22 września – podczas
Koncertu na Pożegnanie Lata.

Na oficjalne uroczystości
zaprosimy Państwa 11 listopada
na piaseczyński rynek.

Wydarzenie organizowa-

ne w ramach obchodów 100-

-lecia Odzyskania Niepodle-

głości.

MUZYCZNY HYDE PARK
PRZY OGRODOWEJ

W programie między innymi koncerty grup lokalnych, „wolny
mikrofon” oraz koncert Tomka Lipińskiego z zespołem.

Tomasz Lipiński - wokalista, gitarzysta, autor tekstów i kom-
pozytor, lider i współzałożyciel zespołów Brygada Kryzys, Tilt 
i Fotoness. Autor muzyki filmowej. Od 2014 roku występuje jako
Tomek Lipiński z zespołem, w składzie: Tomek Lipiński (gitara,
śpiew), Karol Ludew (perkusja), Piotr Leniewicz (bas) i Maciej
Dłużniewski (gitara). Podczas koncertu usłyszymy przeboje z naj-
nowszej płyty Lipińskiego oraz piosenki Brygady Kryzys i Tiltu. 

Organizatorzy: Centrum Kultury w Piasecznie, Stowarzy-
szenie Pomysł na Józefosław.

16 września (niedziela), godz. 16.00
Józefosław, ul. Ogrodowa 5

VI Festiwal Piosenki Dołującej

Dla rozjaśnienia ponurości
dodał on także komentarz: 
– Wydaje się, że w naszej wer-
sji kultury śródziemnomor-
skiej smutek to stan absolut-
nej gotowości organizmu na

przyjęcie dowolnej radości.
Tak więc człowiek smutny –
jest właściwie wstępnie we-
soły.

Tegoroczny Festiwal Pio-
senki Dołującej odbędzie się 

w sobotę 1 września w godz.
12.00–22.00 jak zawsze na Spa-
lonej (Uroczysko Zimne Doły 
w Zalesiu Górnym/Żabieńcu). 
W programie konkurs otwarty
piosenki dołującej (ponad 60
wykonawców z całej Polski),
koncert laureatów, recitale Pio-
tra Woźniaka i Joanny Lewan-
dowskiej oraz koncert gwiazdy
tegorocznej edycji festiwalu –
Tadeusza Woźniaka z zespołem,
który znany jest z takich prze-
bojów jak „Zegarmistrz światła”
czy „ Smak i zapach poma-
rańczy”.

Organizatorami tego nieco-
dziennego pomysłu zaprzyjaź-
nionych artystów Lecha Matec-
kiego i Stanisława Szczycińskiego
są członkowie Stowarzyszenia
Przyjaciół Zalesia Górnego oraz
Nadleśnictwo Chojnów i Cen-
trum Kultury w Piasecznie. Ko-
rzystając z niezwykłych walorów
przyrodniczych i prowokującej
nazwy Zimne Doły, realizujemy
wydarzenie kulturalne w formie
konkursu piosenki. Festiwal z za-
łożenia jest formą kabaretową po-

łączoną z konkursem i nawiązu-
jącą do przypisywanego Polakom
malkontenctwa i wszechobec-
nego narzekania na otaczający
nas świat. Przez formę tego wy-
darzenia pokazujemy, że dyspo-
nujemy potencjałem twórczym
i niezmierzonymi pokładami hu-
moru połączonego z dystansem
do siebie samych. To wydarzenie
przyczynia się także do spopula-
ryzowania pięknego miejsca. 
W festiwalu biorą udział znani ar-
tyści reprezentujący główny nurt
kabaretowy, a także środowiska
muzyczne związane z tzw. pio-
senką literacką. W tym roku kon-
certy festiwalowe poprowadzą
dyrektor artystyczny festiwalu
Stanisław Szczyciński i Marek
Majewski.

Program:

12.00 – 17.00 – przesłuchania
konkursowe
17.00 – recital Piotra Woźniaka
18.00 – recital Joanny Lewan-
dowskiej
19.00 – koncert laureatów
20.00 – recital Tadeusza Woź-
niaka

„Smutek – to radość inaczej” – oto
motto festiwalu stworzone przez
znawcę i orędownika twórczości
ponurej Andrzeja Poniedzielskiego.

Gwiazdą tegorocznego festiwalu będzie Tadeusz Woźniak
Foto facebook.com/TadeuszWozniakProjekt

Piaseczyńskie kino pod chmurką
Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA


