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\\\ PIASECZNO

Konkurs na opracowanie 
koncepcji nowego 
piaseczyńskiego basenu 
cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem  
architektów. Swoje pomysły 
chce zaprezentować  
aż 68 podmiotów.        

P rzedmiotem konkursu jest koncep-
cja architektoniczno-urbanistyczna 

basenu krytego wraz z zagospodarowa-
niem terenu między ul. Chyliczkowską, 
Perełką, Jeziorką i ul. Mazurską. Archi-
tekci mają przedstawić koncepcję do-
tyczącą całej liczącej 9 ha działki oraz 
konkretne pomysły na realizację budo-
wy samego basenu wraz z najbliższym 
otoczeniem. Ta część obejmuje obszar o 
powierzchni ok. 2,2 ha.

Konkurs jest realizowany przez 
Gminę Piaseczno przy udziale war-
szawskiego oddziału Stowarzyszenia 
Architektów Polskich (SARP). Celem 

konkursu jest uzyskanie najlepszych 
rozwiązań programowo-przestrzen-
nych zagospodarowania terenu tzw. 
„porzeczek”. Gmina liczy na uzyskanie 
projektów ciekawych pod względem ar-
chitektonicznym, ale też funkcjonalno-
-użytkowym. Nie ukrywa, że ważnym 
aspektem będzie również zastoso-
wanie przez projektantów rozwiązań 
ekologicznych, czyli m.in. odpowiednie 
ukształtowanie i usytuowanie budyn-
ku na działce i względem stron świata, 
energooszczędne technologie, niska 
emisja, wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii, odzysk wody szarej itp.

Prace konkursowe oceni siedmio-
osobowy sąd konkursowy, któremu  

przewodniczy Ewa Kuryłowicz – ar-
chitekt, sędzia konkursowy Stowarzy- 
szenia Architektów Polskich (SARP)  
Oddział Warszawski. Uczestnik kon- 
kursu, którego pracę sąd konkursowy 
uzna za najlepszą, zostanie zaproszo-
ny do negocjacji w trybie zamówienia 
z wolnej ręki. Jego zadaniem będzie 
opracowanie pełnej dokumentacji 
projektowej i nadzór autorski nad re-
alizacją. Oprócz tego na uczestników 
konkursu czekają nagrody pieniężne 
– odpowiednio 35, 25 i 20 tys. złotych 
za pierwsze trzy miejsca. Przewidziano 
również przyznanie dwóch wyróżnień 
po 10 tys. złotych. 

Do konkursu dopuszczonych zosta-
ło aż 68 podmiotów. Czas na złożenie 
prac konkursowych mają do 8 maja. Ofi-
cjalne ogłoszenie wyników konkursu 
ma nastąpić 22 maja. 

– Przy wyłanianiu realizatora pro-
jektu tak spektakularnej i oczekiwanej 
inwestycji, jaką jest kryty basen, zde-
cydowaliśmy się na nową, konkursową 
formę wyboru przy wsparciu meryto-

rycznym wybitnych architektów – mówi 
burmistrz Daniel Putkiewicz. – Dotych-
czas rzadko byliśmy zadowoleni z rezul-
tatów, jakie przy innych inwestycjach 
dawała procedura przetargowa. Teraz 
mamy przeznaczoną konkretną kwotę, 
w ramach której wybierzemy najlepsze-
go projektanta, na podstawie otwartego 
konkursu – dodaje burmistrz.

Na to zadanie samorząd przewi-
dział w tegorocznym budżecie 700 ty-
sięcy. W Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej na budowę basenu krytego oraz 
odkrytego w sumie zarezerwowano na 
najbliższe 4 lata 45,4 mln zł.

Tekst i zdjęcie Joanna Ferlian
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\\\ PIASECZNO, JULIANÓW

W wakacje zamknięty 
będzie przejazd kolejowy 
na ul. Julianowskiej. Prace 
modernizacyjne w tym rejonie 
planują PGNIG Termika  
i piaseczyński samorząd.        

J ak dowiedzieliśmy się od zastępcy 
burmistrza Roberta Widza, PGNIG 

Termika planuje zmodernizować w 

okresie wakacji przejazd kolejowy w 
ciągu ulicy Julianowskiej, na granicy Pia-
seczna i Julianowa. Jakość nawierzchni 
przejazdu rzeczywiście jest kiepska i 
inwestycja jest bardzo potrzebna. Wła-
dze gminy chciałyby przy tej okazji roz-
począć przebudowę ulicy Urbanistów. 

– Mamy już wprawdzie decyzję 
ZRID, ale planowaliśmy te prace dopie-
ro na przyszły rok – informuje Widz. 
– Skoro jednak i tak będą utrudnienia 
związane z przebudową przejazdu, to 

warto w tym samym czasie wykonać 
planowaną przez nas przebudowę 
skrzyżowania ulicy Julianowskiej z ulicą 
Urbanistów oraz z tzw. Urbanistów-bis 
– przekonywał radnych z Komisji Pra-
wa i Bezpieczeństwa. Burmistrz zwróci 
się do radnych podczas lutowej sesji z 
wnioskiem o przesunięcie przeznaczo-
nych na to zadanie środków (1,5 mln zł) 
z 2021 r. na rok bieżący, by mógł ogłosić 
przetarg i wyłonić wykonawcę. Robert 
Widz zapewnia, że obie budowy uda się 
skoordynować oraz zrealizować w ciągu 
dwóch wakacyjnych miesięcy. Zakres 
działań ze strony gminy ma obejmować 
wytyczenie nowego wlotu ulicy Urba-
nistów od ulicy Julianowskiej w osi, w 
której w przyszłości ma powstać droga 
prowadząca do szkoły w Julianowie, 
czyli tzw. Urbanistów-bis. Przebudowa 
całej ulicy Urbanistów musi poczekać ze 
względu na koszty inwestycji, szacowa-
ne na 9 mln złotych. 

W trakcie prac modernizacyjnych 
należy się liczyć z okresowym zamknię-
ciem ulicy Julianowskiej. Dla samocho-
dów i autobusów zostaną wytyczone 
objazdy.

Tekst i zdjęcie Joanna Ferlian

Wakacje bez przejazdu

Ciepłownia zmodernizuje przejazd kolejowy, a gmina skrzyżowanie ulic  
Julianowskiej i Urbanistów

\\\ LESZNOWOLA

Nie doszło do podpisania 
ugody w sprawie roszczeń 
spadkobierców do gruntów  
po byłym KPGO Mysiadło.  
Obie strony jednak nadal 
wyrażają taką gotowość.        

O planach ugodowego zakończenia 
sądowych sporów o własność 

kilkudziesięciu hektarów terenów le-
żących w Mysiadle po obu stronach 
ulicy Puławskiej mówi się od jesieni 
ubiegłego roku. Porozumienie ze spad-
kobiercami przedwojennych właś-
cicieli gruntów ma kolosalne znacze-
nie finansowe dla gminy Lesznowola 
oraz Skarbu Państwa. Mowa bowiem 
o bardzo atrakcyjnych inwestycyjnie 
terenach, które od 2011 roku na mo-
cy decyzji komunalizacyjnej należały 
do gminy Lesznowola i na większość z 
nich podpisano już wstępne umowy z 
potencjalnymi nabywcami. Z tej racji do 
budżetu gminy wpłynęły wielomiliono-
we zaliczki, które Lesznowola musiałby 
zwrócić, gdyby do realizacji umów nie 
doszło. Z pewnością również umowy te 
zawierają zapisy dotyczące innych kon-
sekwencji finansowych w przypadku 
niesfinalizowania umów przyrzeczo-
nych. Ich treści jednak Gmina od dawna 
nie chce ujawnić opinii publicznej.

Można jednak domniemywać, że w 
grę wchodzą wielomilionowe roszcze-

nia. Lub wielomilionowe wpływy do 
budżetu gminy, jeśli Lesznowola będzie 
mogła w końcu grunty te sprzedać. Ugo-
da jest więc przede wszystkim w intere-
sie Skarbu Państwa i gminy Lesznowola. 
Spadkobiercy bowiem na razie wygrali 
przed sądami postepowania dotyczące 
prawomocności ich roszczeń. Jak za-
pewnił nas reprezentujący spadkobier-
ców prawnik, jego mocodawcy chcą jed-
nak zawrzeć ugodę. Zgodnie z uchwałą 
podjętą przez Radę Gminy Lesznowola, 
spadkobiercy mieliby przejąć liczące 
około 9,4 ha działki po wschodniej stro-
nie ul. Puławskiej i zrzec się roszczeń do 
pozostałych nieruchomości (w sumie 
roszczenia dotyczą ponad 50 ha).

Podczas posiedzenia sądu w dniu 
11 lutego do podpisania ugody jednak 
nie doszło. Prawnicy obu stron sporu 
podtrzymali chęć jej zawarcia, ale po-
trzebują więcej czasu na wynegocjo-
wanie jej ostatecznego kształtu. Sędzia 
miała wątpliwości co do możliwości za-
warcia sądowej ugody, a przede wszyst-
kim jej ewentualnych konsekwencji 
dla toczących się innych postępowań 
w sprawie tych gruntów. Zgodziła się 
jednak odroczyć sprawę do 24 marca 
i zobowiązała strony do przedstawie-
nia wyjaśnień ws. relacji ewentualnej 
ugody do pozostałych postępowań dla 
tych gruntów.

Tekst i zdjęcie Joanna Ferlian

Ugoda odroczona

Spadkobiercy mieliby przejąć działki po wschodniej stronie ulicy Puławskiej

68 koncepcji

Swoje koncepcje zabudowy „porzeczek” przedstawili w 2018 roku studenci  
Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
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