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Sesja Rady Miejskiej
odbędzie się 22 listopada
2017 r. o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5.
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Kwesta na
pomniki

Rykarda Parasol

Tradycyjnie 1. listopada na
piaseczyńskich nekropoliach
wolontariusze zbierać będą do
puszek datki na renowacje historycznych nagrobków.
str. 8

Amerykańska wokalistka i autorka przejmujących tekstów
wystąpi 1 7 listopada o godzinie
20.00 w piaseczyńskim Domu
Kultury.

*str. 8

Strefa płatnego parkowania
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Zielone Piaseczno

Na remontowanym skwerze Kisiela pojawiły się okazałe drzewa. To jeden z elementów akcji zazieleniania Piaseczna.
Łącznie w tym roku na terenie gminy zostanie posadzonych około 700 drzew i 16
tysięcy krzewów.
str. 4

Nie dla czadu
Akcja edukacyjna gminy Piaseczno oraz OSP
Jazgarzew uświadamia zagrożenie jakie niesie ze sobą niesprawna instalacja grzewcza.
Poznaj powody, dla których warto instalować
czujniki czadu.
str. 5

Karta seniora
Gmina Piaseczno zdecydowała się przystąpić do Ogólnopolskiej Karty Seniora.
Karta dla osób 60+ wydawana będzie bezpłatnie.
str. 6

Gdy spotkasz dzika
Podpowiadamy, jak postępować podczas spotkania z dzikiem oraz co należy zrobić w razie
kolizji drogowej lub gdy zobaczymy martwe
lub ranne dzikie zwierzę.
str. 7

Schronisko
„Na Paluchu”

4. grudnia w centrum Piaseczna zostanie uruchomiona strefa płatnego parkowania.
W systemie działać będzie dwanaście urządzeń do pobierania opłat, które obsłużą 197
miejsc parkingowych.
Dobra informacja dla osób chcących
załatwić w centrum miasta najpilniejsze sprawy jest taka, że parkowanie przez pierwsze 45 minut będzie darmowe. – To pokazuje, że
naszą intencją nie jest obciążanie
mieszkańców dodatkowymi opłatami, a chęć rozwiązania problemów z zaparkowaniem samochodu
poprzez stworzenie systemu rotacyjnego – mówi burmistrz Zdzisław
Lis. Decyzja o stworzeniu strefy podjęta została na wniosek kupców
i osób prowadzących działalność gospodarczą. – Dziś obserwujemy,
że większość miejsc postojowych
wzdłuż ul. Kościuszki jest zajmowana w dni powszednie przez samochody osób dojeżdżających do
pracy, którzy zostawiają swoje auta
na osiem godzin, blokując dojazd do
lokali użytkowych i punktów handlowych – dodaje burmistrz.
Z myślą o tych osobach przygotowywane są alternatywne, darmowe miejsca postojowe. W chwili
obecnej trwa procedura przetargowa na wykonanie około 100 takich tymczasowych miejsc przy ul.
Nadarzyńskiej. – Parking ten wykonany będzie z geokraty i powstanie
już w listopadzie, następnie przygotujemy miejsce na kolejne 100 samochodów na gminnej działce przy
ul. Kilińskiego – wyjaśnia Daniel
Putkiewicz, I zastępca burmistrza.
– W pierwszym etapie będziemy
więc mieli łącznie z parkingiem na
ul. Sierakowskiego trzy miejsca,
gdzie bezpłatnie będzie można zostawić samochód na dłużej. Docelowo planujemy budowę parkingów

Strefa ma być odpowiedzią gminy na apel przedsiębiorców, którzy wskazują na brak rotacji na miejscach
postojowych
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
wielopoziomowych – dodaje wiceburmistrz.
Parkomaty dostarczyła ﬁrma
MBS Computergraphik z Błonia,
która obsługiwać będzie też system
od strony technicznej. Pierwsze 45
minut, raz na dobę, będzie darmowe,
zaś pierwsza płatna godzina kosztować będzie 2,5 zł. To oznacza, że np.
wrzuciwszy 1 zł, możemy stać aż 1
godzinę i 9 minut. Kierowca będzie
musiał wpisać numer rejestracyjny
pojazdu, odebrać bilet i umieścić go
w widocznym miejscu za szybą w
samochodzie.
– Opłat będzie można dokonywać zarówno bilonem, jak i przy użyciu kart płatniczych – wyjaśnia Wie-

sław Sokołowski z Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego.
– Planujemy również umożliwienie
uiszczania opłat poprzez aplikację
mobilną – dodaje. Kierowca, który nie
zapłaci za parkowanie lub będzie miał
przeterminowany bilet, musi liczyć
się z karną opłatą w wysokości 30 zł
(jeśli dokona jej w ciągu 48 godzin)
lub 50 zł (jeśli nie zmieści się w tym
terminie). Co ciekawe, będzie możliwa dopłata do już ważnego biletu,
jak również dokonanie opłaty karnej
bez-pośrednio w parkomacie za pomocą karty płatniczej.
W streﬁe wyznaczonych jest jedenaście bezpłatnych miejsc dla
osób niepełnosprawnych.

Strefa będzie obejmowała:
– ul. Kościuszki, zaczynając od ul. Kościelnej aż do Ronda Solidarności;
– łącznik przed Urzędem, między ul.
Kościuszki a ul. Sierakowskiego;
– ul. Sierakowskiego wzdłuż placu
Kisiela;
– ul. Rynkową.
Płatne parkowanie będzie obowiązywać w dni powszednie w godz.
8.00–18.00.
Pierwsze 45 minut – 0,00 zł, po
tym czasie za pierwszą godzinę –
2,50 zł, za drugą godzinę – 3,00 zł,
za trzecią godzinę – 3,50 zł, za
czwartą i każdą kolejną godzinę –
2,50 zł.
*

Mieszkańcy zdecydowali
Poznaliśmy projekty wybrane w ramach pierwszej edycji Budżetu
Obywatelskiego w Piasecznie. W głosowaniu, które trwało przez cały
wrzesień, wzięło udział 1 474 mieszkańców miasta Piaseczno.

Instrukcja gdzie szukać zaginionego
zwierzaka oraz jak adoptować czwostr. 8
ronoga.

W tegorocznej edycji 34 projekty przeszły pozytywną weryﬁkację w zakresie
zgodności z regulaminem. Siedem
z nich zlokalizowanych było w obszarach, gdzie ilość zgłoszonych projektów
była zbyt mała, aby poddawać je pod
głosowanie i wszystkie zakwaliﬁkowały się automatycznie do realizacji.
W pozostałych przypadkach głosowanie odbywało się zarówno internetowo,
jak i za pomocą kart papierowych.

Regulamin wymagał aby zwycięskie projekty zebrały co najmniej
10 proc. głosów w swoich kategoriach
oraz mieściły się w przewidzianej
puli środków na jedno zadanie. W ten
sposób wybrane zostały projekty za
kwotę około 875 tys. zł, co jest sumą
znacznie niższą niż przewidziane
1,4 mln zł na Budżet Obywatelski.
– W związku z pulą wolnych
środków w Budżecie Obywatelskim

zadecydowałem zarekomendować
do realizacji również projekty, które
spełniają tylko jedno z dwóch kryteriów. W ten sposób zrealizowanych
zostanie więcej pomysłów mieszkańców, za kwotę około 1,2 mln zł –
deklaruje burmistrz Zdzisław Lis. Ma
to być zachętą do jeszcze większego
zaangażowania mieszkańców w proces składania projektów do Budżetu
Obywatelskiego w kolejnym roku.

– Liczę, że w kolejnych latach
ta forma wyrażania swojej opinii
będzie zyskiwała na popularności
i frekwencja w głosowaniu będzie
rosła – mówi Daniel Putkiewicz,
I zastępca burmistrza.
Listę projektów, które umieszczone zostaną w budżecie
gminy Piaseczno na rok 2018,
prezentujemy na s. 3.
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Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej w Piasecznie

Sprawozdanie z pracy burmistrza
od 20 września do 18 października 2017 r.

SESJA 39 18 października 2017 r.

• remont ul. Beniowskiego na
odcinku od ul. Sułkowskiego do
ul. Głównej w Piasecznie;
• remont nawierzchni chodnika przy ul. Gerbera w Piasecznie.

Na początku sesji wręczono dyplomy i kwiaty nauczycielom wyróżnionym Nagrodą Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2017. Następnie radni przyjęli protokół z 38. 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:
– o kwotę 7,2 mln zł zwiększono wydatki na wykup gruntów w związku z planowanym zakupem działki pod Centrum Kultury w Józefosławiu;
– przesunięto 10 tys. zł na szkolenia dzieci i młodzieży
z udzielania pierwszej pomocy;
– 104 tys. zł przeznaczono na remonty i zakup wyposażenia
w pomieszczeniach biurowych;
– zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 1 421 600 zł;
– zwiększono dochody i wydatki na rok 2017 w związku
z uzyskaniem dofinansowania w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”;
– zwiększono plan dochodów i wydatków w związku
z przystąpieniem szkoły w Zalesiu Górnym do programu
Erasmus+;
– wyrażono zgodę na przyznanie dotacji dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bogatkach na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia;
– na podstawie wniosków sołectw zmieniono przeznaczenie środków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r.;
– zmieniono uchwalę Nr 892/XXXII/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa mazowieckiego;
– wyrażono zgodę na pomoc rzeczową dla województwa
mazowieckiego, polegającą na wykonaniu projektu budowy
skrzyżowania drogi wojewódzkiej 722 z ulicami Polskiego
Państwa Podziemnego, 3 Maja, alei Kasztanów;
– przesunięto środki w wysokości 194 401 zł na pomoc rzeczową dla województwa mazowieckiego na remont chodnika przy ul. Gerbera;
– wprowadzono zmiany do „Wieloletniej Prognozy Finansowej” i „Wykazu Przedsięwzięć do WPF”.
Zagospodarowanie przestrzenne:
– zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego
ulicami Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską;
– radni postanowili przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczno dla rejonu traktu nad Perełką;
– postanowiono przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno
dla obszaru ograniczonego ulicami Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza i torami kolejowymi Warszawa – Radom;
– postanowiono o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta.
Nieruchomości:
– radni wyrazili zgodę na sprzedaż działki nr 292 przy ul.
Berylowej na rzecz użytkownika wieczystego;
– wyrażono zgodę na sprzedaż działki nr 355 przy ul. Granitowej oraz nr 468 przy ul. Topazowej na rzecz użytkownika wieczystego;
– radni wyrazili zgodę na zakup działki przy ul. Julianowskiej w Józefosławiu oraz działki 74/3 w Łbiskach;
– wyrażono zgodę na zakup nieruchomości nr 2/54 w Julianowie;
– wyrażono zgodę na dzierżawę gruntu w Piasecznie przy
ul. Kościuszki z przeznaczeniem pod kiosk na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz gruntu u zbiegu ulic Energetycznej i Puławskiej z przeznaczeniem na nośnik reklamowy;
– radni wyrazili zgodę na zakup przez gminę Piaseczno
prawa własności nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi
11, zabudowanej budynkiem zwanym Domem Zośki.
Pozostałe:
– radni wyrazili wolę przystąpienia gminy Piaseczno do
programu „Ogólnopolska Karta Seniora”;
– zdecydowano o nadaniu nazwy „Palmowa” ulicy położonej w Głoskowie oraz „Fińska” ulicy we wsi Siedliska;
– radni zdecydowali o złożeniu skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
Rady Miejskiej Nr 1088/XXXVII/2017;
– ustalono ceny urzędowe za usługi przewozowe liniami
uzupełniającymi L.
Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały dostępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.
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aktualności

Burmistrz ogłosił
przetargi na:
• dowożenie uczniów, wraz
z zapewnieniem opieki, do i ze
Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym oraz do GOSiR-u
w Piasecznie;
• remont ul. Piaskowej w Piasecznie;
• remont ul. Budowlanej
w Chyliczkach;
• wyposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach;
• budowę oświetlenia drogowego ul. Głównej w Piasecznie
na odcinku od ul. Pod Bateriami
do ul. Bobrowieckiej ;
• wykonanie tymczasowego
utwardzenia terenu przy ul.
Nadarzyńskiej w Piasecznie;
• opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
modernizacji łącznika przy sali
sportowej Szkoły Podstawowej
w Głoskowie;
• dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla
Urzędu Miasta;
• dostawę produktów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Jazgarzewie;
• zakup nowego ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP
w Chojnowie;

Burmistrz zatwierdził
przetargi na:
• dostawę produktów żywnościowych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej
nr 5 w Piasecznie; wykonawca
– Firma Handlowa DAGR-BIS
Sp.j., za cenę – 97 143,35 zł;
• remont ul. Rzecznej w Złotokłosie i ul. Wschodniej w Henrykowie Uroczu; część I: wykonawca – MABAU Sp. z o.o., Sp.k.,
za cenę – 153 750 zł, część II: wykonawca – FAL-BRUK Sp. z o.o.,
za cenę – 129 150 zł;
• remont wraz z odwodnieniem fragmentu ul. Bukietowej
w Piasecznie; wykonawca –
Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowe EWBUD, za cenę
– 325 599,29 zł;
• remont ul. Paderewskiego
w Piasecznie; wykonawca –
MABAU Sp. z o.o., Sp.k., za cenę
– 513 626,95 zł;
• opracowanie projektów wykonawczych oraz budowę ulic
Skalnej i Przyjaznej w Bobrowcu; wykonawca – FAL-BRUK Sp.
z o.o., Sp.k., za cenę – 1 917 570 zł;
• dostawę gazu ziemnego wysokometanowego na okres 12
miesięcy; wykonawca – Forum
Marketing and Sales Polska SA,
za cenę – 1 507 216,01 zł;
• wykonanie prac związanych
z pielęgnacją zieleni na terenie
miasta i gminy Piaseczno; wykonawca – Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Piaseczno
Sp. z o.o., za cenę – 799 551 zł;
• opracowanie projektów wykonawczych oraz budowę ul.
Cyraneczki na odcinku od ul.

Wiceburmistrz zaczytała
się w Jazgarzewie
Kolejne spotkanie z cyklu „Zaczytaj
się w Piasecznie” odbyło się
23 października w ﬁlii bibliotecznej
w Jazgarzewie.

Foto arch. Szkoły Podstawowej nr 2
Tym razem gościem specjalnym
Zainaugurowana w 2015
była Wiceburmistrz Miasta roku akcja pn. „Zaczytaj się w
i Gminy Piaseczno Hanna KułaPiasecznie” to cykliczne spokowska-Michalak, która przetkania najmłodszych ze znaczytała młodym użytkownikom
nymi i cenionymi postaciami
biblioteki wybrane przez siebie
związanymi z naszą gminą.
fragmenty książek dla dzieci. Jej celem jest promowanie naOpowiadań wysłuchali uczniowyku czytania wśród dzieci.
wie ze szkoły w Jazgarzewie.
*

Ogrodowej w Józefosławiu do
granicy z gminą Lesznowola;
wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowe JARPOL SA., za
cenę – 2 871 517,08 zł;
• remont ul. Olszynowej i ul.
Kwitnących Kwiatów w Baszkówce; część I: wykonawca –
MABAU Sp. z o.o., Sp.k., za cenę
– 274 769,87 zł, część II: wykonawca – MABAU Sp. z o.o.,
Sp.k., za cenę – 126 456,64 zł;
• remont ul. Ruczajowej i części ul. Malinkowej w Żabieńcu;
część I: wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowe JARPOL
SA, za cenę – 248 127,29 zł,
część II: wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowe JARPOL
SA, za cenę – 195 606,90 zł;
• remont ul. Granicznej w Zalesiu Dolnym; wykonawca –
MABAU Sp. z o.o., Sp.k., za cenę
– 275 535,40 zł;
• budowę odwodnienia ciągu
ulic: Jałowcowa, Akacjowa,
Podleśna, Asnyka, w Zalesiu
Dolnym; wykonawca – konsorcjum ﬁrm: lider PRI Metro
Sp. z o.o., partner Litner SA, za
cenę – 1 842 540 zł;
• pokrycie płyty boiska piłkarskiego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. 1 Maja 16 w Piasecznie; wykonawca – InterHall
Sp. z o.o., za cenę – 1 646 970 zł;
• remont ulic Kukułczej i Jaskółczej w Jastrzębiu; część I: wykonawca – FAL-BRUK Sp. z o.o.,
Sp.k., za cenę – 173 430 zł, część
II: wykonawca – FAL-BRUK Sp.
z o.o., Sp.k., za cenę – 168 510 zł.
Burmistrz unieważnił
przetargi na:
• opracowanie projektu budowlanego Przedszkola nr 5
przy ul. Szkolnej w Piasecznie;
• remont ul. Ogrodowej w Józefosławiu;
• budowę mostu wraz z bu-

dową chodników, oświetlenia
i przebudową sieci telefonicznej w rejonie parku w Piasecznie.
W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi
sprawami, m.in. odbyły
się następujące spotkania
i wydarzenia z udziałem
burmistrza:
–25 września
– spotkanie z przedstawicielem Sądu i Prokuratury Rejonowej w Piasecznie w sprawie dzierżawy budynku;
26 września
– spotkanie z dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Warszawie w
sprawie zadań remontowych
na drogach wojewódzkich;
28 września
– udział w posiedzeniu Młodzieżowej Rady Gminy w Piasecznie;
29 września
– udział w konferencji „Samorządowy Lider Cyfryzacji”
w Miedzeszynie;
2–9 października
– omówienie projektu budżetu gminy Piaseczno na
rok 2018;
9 października
– udział w otwarciu nowej
placówki Selgros;
17–18 października
– udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Burmistrz na bieżąco organizował posiedzenia kierownictwa Urzędu, podczas których omawiane były bieżące
sprawy gminy, współpracował z organami Rady Miejskiej
oraz brał udział w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.
*

Skrzyżowanie
na wiosnę
Dobiegają końca prace przy budowie
skrzyżowania ulic Julianowskiej
i Chyliczkowskiej.
Obecnie główny wykonawca
prac firma Mabau Sp. z o.o.
przygotowuje się do ułożenia
nakładki asfaltowej. W związku
z powyższym konieczne jest
krótkotrwałe wyłączenie z ruchu fragmentu ul. Chyliczkowskiej. Wykonawca zapewnia
jednak, że skróci ten czas do
niezbędnego minimum. Ponieważ trwają jeszcze uzgodnienia z ZTM w tej sprawie,
dokładny termin zamknięcia
fragmentu ulicy jeszcze nie
jest znany. Wszystkie prace
w rejonie tego skrzyżowania
powinny zakończyć się do 31
października 2017 r.
Po zakończeniu robót na
skrzyżowaniu z ul. Julianowską
planowana jest również przebudowa skrzyżowania ul. Chyliczkowskiej z ul. Armii Krajowej
czyli DK79. Jednak wbrew
wcześniejszym zapewnieniom
GDDKiA, w tym roku uda się je-

dynie rozpocząć remont. Zimą
prowadzone będą prace związane z usuwaniem kolizji teletechnicznych a główne prace
budowlane ruszą dopiero wiosną. Do tego czasu zarządca
drogi czyli Powiat Piaseczyński
w uzgodnieniu z Gminą Piaseczno przygotuje ul. Chyliczkowską do wprowadzenia
ruchu dwukierunkowego pomiędzy DK 79 a ul. Puławską.
W tym celu konieczna jest przebudowa sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Chyliczkowskiej. Podczas
sesji Rady Miejskiej w dniu 18
października radni gminy Piaseczno zabezpieczyli w budżecie środki na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania oraz organizacji ruch na
skrzyżowaniach ul. Chyliczkowskiej z drogami gminnymi.
*
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Wybrano projekty w Budżecie Obywatelskim
Zakończyło się głosowanie dotyczące
Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie. W ramach pierwszej edycji zrealizowane zostaną 22 projekty na
terenie miasta Piaseczno.
Poniżej przedstawiamy projekty, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Bezpieczne przejścia dla
pieszych w Piasecznie – aktywne „kocie oczy” ( projekt
ogólnomiejski).
Bezpieczne przejścia dla
pieszych w centrum miasta
– aktywne „kocie oczy”
(projekt lokalny) .
Dwa projekty dotyczące
rozmieszczenia w kilkunastu
najbardziej ruchliwych przejściach dla pieszych aktywnych
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, pulsacyjnych „kocich oczu” wtopionych w powierzchnię drogi.
„Kocie oczy” zwiększą bezpieczeństwo oraz wygodę korzystania z pasów dla pieszych.
Pomysłodawca zachęcał mieszkańców do zagłosowania na
projekt hasłem: „Zadbajmy
o nas i nasze bezpieczeństwo!”.
Organizacja pikniku rodzinnego. Turniej piłki nożnej
dla dzieci – Minimistrzostwa Świata 2018.
Projekt zakłada organizację
dwudniowego pikniku rodzinnego wraz z turniejem piłki
nożnej Minimistrzostwa Świata
2018. Jak zapewnia projektodawca: „Piknik z całą pewnością
będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród dzieci oraz
ich rodzin. Organizacja takiej
imprezy w okresie maj – czerwiec 2018, tuż przed Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej
w Rosji, będzie służyć integracji
społeczności Piaseczna”.
Pies w mieście Piaseczno.
Celem projektu jest zwrócenie uwagi mieszkańcom naszego miasta na problem jego
zanieczyszczenia psimi odchodami i skłonienie ich do zachowania czystości, czyli sprzątania po swoich pupilach. Projekt zakłada zainstalowanie 50
psich stacji – pojemników na
psie nieczystości wraz z woreczkami na psie odchody. Ułatwi to
właścicielom psów utrzymanie
porządku i czystości w miejscach, gdzie często wychodzą na
spacery ze swoimi pupilami.
Miejski tor modelarski off-road dla modeli w skali 1:10.
Skala modelarska 1:10 jest
skalą, od której bardzo często zaczyna się przygodę z modelarstwem sportowym. Stąd pomysł budowy toru 1:10, na
którym poczatkujący będą mogli stawiać pierwsze kroki. Po
nabraniu doświadczenia będą
oni mogli przenieść się na tor komercyjny, na którym trenują zaawansowani zawodnicy. Wybrana lokalizacja – obok ko-

mercyjnego toru Modelarnia –
wydaje się być idealna i rozwojowa. Brak domów mieszkalnych w bliskiej odległości pozwoli na swobodne trenowanie
modelami elektrycznymi i spalinowymi.
W drodze do III ligi – profesjonalne wyposażenie Stadionu Miejskiego przy ul.
1 Maja 16 w Piasecznie.
Infrastruktura na Stadionie
Miejskim w Piasecznie z roku
na rok jest coraz lepsza. Środowisko sportowe korzystające
z tego obiektu dostrzega potrzebę zakupu dodatkowego
wyposażenia, które pomoże
zawodnikom trenującym na
tym obiekcie. Potrzebne są
dwie dodatkowe szatnie (kontenery), niezbędny jest też zakup profesjonalnej kamery do
nagrywania wydarzeń sportowych oraz przyrządów do pomiaru szybkości.
MamBox – ławka do karmienia i przewijania niemowląt.
Specjalna ławka z zadaszeniem oraz ze stanowiskiem do
przewijania niemowląt, posadowiona w miejscu relaksu
i odpoczynku mieszkańców,
w pobliżu placów zabaw, będzie
wygodnym i intymnym miejscem do karmienia niemowląt.
Zadaszenie zapewnia osłonę
przed słońcem, a wraz ze ściankami bocznymi tworzy zaciszne
miejsce do opieki nad dzieckiem.
Budowa chodnika wzdłuż
ul. Żółkiewskiego.
Zdaniem pomysłodawczyni
chodnik przy ul. Żółkiewskiego
jest niezbędny, gdyż jest to
droga dojazdowo-piesza m.in. do
placówki oświatowej – Szko-ły
Podstawowej nr 2 w Zalesiu Dolnym. Chodnik ma zapewnić
bezpieczeństwo wszystkim pieszym, a zwłaszcza osobom starszym i dzieciom, oraz umożliwić
poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Obecnie ruch pieszych wzdłuż ul. Żółkiewskiego
stanowi duże zagrożenia dla ich
życia i zdrowia.
Kąciki relaksu ZSP w Piasecznie.
Na terenie szkoły przy ul.
Głównej 50 ma powstać kolorowa przestrzeń wypoczynku
dla uczniów i odwiedzających.
Co za tym idzie: w części korytarzy szkolnych usunięte zostaną niskie ławki, a zakupione
zostaną miękkie kolorowe pufy
wraz z podnóżkiem, który może
także stanowić miejsce do siedzenia, w sumie 45 sztuk. Zakupione zostaną cztery stoły do
gry w piłkarzyki. Z myślą o najmłodszych pomalowane zostaną farbą magnetyczną dwie

ściany na korytarzach, do których zakupione zostaną edukacyjne zabawki magnetyczne.
Zakupione zostaną też różne gry
planszowe , szachy, warcaby itp.
Doposażenie placu zabaw
oraz siłowni zewnętrznej.
Projekt przewiduje doposażenie istniejącego na Stadionie
Miejskim placu zabaw i siłowni
zewnętrznej o kolejne urządzenia rekreacyjne (w tym urządzenia do street workoutu)
oraz zabawki, tak aby plac mógł
być jeszcze bardziej atrakcyjny
dla dzieci i osób dorosłych,
a także by pełnił funkcję integracji społecznej (umieszczenie
na placu zabaw huśtawki dla
osób niepełnosprawnych).
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tyle zadań
zostanie zrealizowanych
w ramach
budżetu obywatelskiego
w 2018 roku.
Rozbudowa systemu rowerów miejskich o dodatkową
stację: Piaseczno Stadion
Miejski.
Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie w 2018 roku
ma powstać system rowerów
miejskich. Na początek mają zostać utworzone 3–4 stacje rowerowe. Projekt Budżetu Obywatelskiego przewiduje rozbudowę
tego systemu o kolejną stację,
która będzie się znajdowała w południowej części Piaseczna – Piaseczno Stadion Miejski. Stacja ro-

werowa wyposażona byłaby
w 10 rowerów i łącznie 15 miejsc
postojowych.

przejścia dla pieszych przy ul.
Tukanów należy wykonać tak,
by kierowcy zwolnili do 30 km/h.

Nowe ławki i kosze uliczne
na terenie Zalesia Dolnego
oraz Gołkowa Letniska.
Zalesie Dolne i Gołków Letnisko to piękne okolice na codzienne spacery i przejażdżki
rowerowe nie tylko dla ich
mieszkańców. Projekt obejmuje zwiększenie liczby publicznych koszy chodnikowych oraz
śmietników na psie odchody na
spacerowych ulicach Zalesia
Dolnego oraz Gołkowa Letniska
w celu zwiększenia komfortu
osób spacerujących oraz zapewnienia większej czystości.

Zielona bariera wzdłuż ul.
Puławskiej.
Projekt przewiduje posadzenie krzewów typu tuja,
w rzędzie, w odstępach co około
0,5 m, na trawniku za chodnikiem między Osiedlem Plaza
a ul. Puławską. Posadzenie krzewów w obszarze: od skrzyżowania z ul. Raszyńską, wzdłuż
Puławskiej, do skrzyżowania
z ul. Energetyczną, wymaga
użycia około 250 sadzonek.

Deptak Marusarzówny. Modernizacja ciągu pieszego
przy Parku Zachodnim.
Dwa projekty dotyczą zerwania obecnie istniejącego
starego chodnika oraz wykonania eleganckiego deptaku
wzdłuż Parku Zachodniego na
odcinku od ul. Szkolnej do nowo powstałego placu zabaw dla
dzieci przy al. Róż w Piasecznie.
Wzdłuż deptaku o długości 150
metrów i szerokości 3 metrów
powstaną kwietniki oraz kosze
na odpady. Deptak zaprojektowany zostanie w stylu spójnym z parkiem.
Monitoring na Osiedlu Kusocińskiego oraz w Parku
Zachodnim lub na Osiedlu
Wojska Polskiego.
Projekt zakłada montaż kamer w okolicach osiedla wzdłuż
ulic Kusocińskiego i Wojska Polskiego, a także w miejscu zdeﬁniowanym przez mieszkańców jako niebezpieczne, czyli
w Parku Zachodnim.
Wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Powstańców
Warszawy – wariant I.
Zgodnie z opisem projektu
wyniesienie przejścia dla pieszych przy ul. Fabrycznej wykonać należy w sposób zmuszający kierowców do zwolnienia do
20 km/h. Tym przejściem przechodzą dzieci do pobliskiej szkoły
podstawowej.
Wyniesienie

Klony na Rynku Piaseczyńskim.
Zgodnie z pomysłem projektodawcy drzewa należy zasadzić w ziemi, a nie w donicach,
w związku z tym trzeba wyjąć
„kwadraty granitowych kostek”.
Akcja ma nie tylko wymiar ekologiczny czy estetyczny, ale
przede wszystkim społeczny.
Znajdzie zrozumienie wśród
mieszkańców, którzy na sprawę
zieleni miejskiej są ostatnio bardzo wyczuleni. Każde drzewo
może mieć swojego patrona, np.
szkołę. Uczniowie mogą drzewu
nadać imię i rozpisać konkurs
z tym związany.
Animacja w bibliotece – zajęcia literacko-plastyczne
wokół książki.
W czasie zajęć dzieci wspólnie z prowadzącymi czytają
wybraną, dostosowaną do kategorii wiekowej danej grupy
książkę. Następnie uczestnicy
tworzą prace plastyczne w różnych technikach, nawiązujące
do przeczytanego wcześniej
opowiadania. Literatura przygotowywana do zajęć jest dobierana w taki sposób, by uczyć
dzieci dobrego wzorca zachowań w określonych sytuacjach
i by rozwijać u nich kreatywne
myślenie. Teatrzyk Kamishibai
jest idealnym narzędziem do
nauki opowiadania, czytania na
głos, rysowania i pisania opowiadań przez dzieci. W takim
spektaklu dzieci mogą uczestniczyć zarówno jako widzowie, jak i jako narratorzy danej

opowieści.
E-senior w świecie aplikacji
mobilnych.
Głównym zadaniem projektu jest przeprowadzenie
otwartych, bezpłatnych szkoleń skierowanych do osób po
pięćdziesiątym roku życia,
które na co dzień nie posiadają
urządzeń mobilnych lub posiadają je, ale z różnych powodów nie potrafią albo nie
mogą wykorzystywać w pełni
ich możliwości w różnych
aspektach życia codziennego.
Szkolenia przyczynią się do
wzrostu świadomości związanej z nowymi technologiami
oraz będą niwelować lęk przed
nimi.
Nareszcie bez smyczy – wybieg z przeszkodami, ul. Chyliczkowska.
Codziennie rano i wieczorem widać, jak mieszkańcy osiedli przy ulicach Młynarska, Warszawska, Chyliczkowska wychodzą na spacery ze swoimi pupilami. Jednak nie ma miejsca,
gdzie można to zrobić w sposób
swobodny. Najczęściej wykorzystywane miejsca nie zawsze są
do tego przystosowane. Zadanie
obejmuje utworzenie wybiegu
dla psów, ogrodzenie terenu, zamontowanie na terenie wybiegu kilku urządzeń sprawnościowych (daszek, koło, slalom,
tunel, poprzeczki) oraz wygospodarowanie wolnej przestrzeni. Ponadto właściwym byłoby zainstalowanie kilku ławek
oraz koszy na śmieci oraz psie
odchody.
Uspokojenie ruchu na ul.
Jarząbka poprzez zainstalowanie trzech progów zwalniających.
Pierwszy próg pomysłodawca proponuje przy przedszkolu na ul. Jarząbka, zaraz za
przejściem dla pieszych, a drugi
próg wyspowy na wysokości
nowego wjazdu na parking, zaraz za skrzyżowaniem ul. Jarząbka z drogą do kościoła. Na ul.
Jarząbka jest już zainstalowany
jeden próg wyspowy, który bardzo poprawił bezpieczeństwo.
*
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Piaseczno coraz bardziej zielone
Na remontowanym skwerze Kisiela pojawiły się okazałe drzewa. To jeden z elementów akcji zazieleniania Piaseczna. Łącznie w tym roku na terenie gminy zostanie posadzonych około 700 drzew i 16 tysięcy krzewów.
– Od wiosny bieżącego roku
zaczęliśmy bardzo intensywnie wprowadzać w życie program wzmacniania zieleni
miejskiej. Mam nadzieję, że da
się już zauważyć gołym okiem,
że jest jej w naszej gminie coraz więcej – mówi Daniel Putkiewicz, zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno.

ków. Rośliny zostały posadzone
m.in. na rondzie „Solidarności”,
rondzie Mazowieckiego, przy
Sądzie Rejonowym, Bibliotece
Publicznej oraz przy ul. Młynarskiej 3.
W kwietniu gmina rozpoczęła sadzenie drzew wzdłuż
ciągów komunikacyjnych. Drzewa pojawiły się m.in. przy uli-

nowe i jarzęby. – Wiosną na
terenie gminy posadziliśmy
około 300 drzew. Nasadzenia
były kontynuowane również
w późniejszym okresie i do
chwili obecnej na terenach
przyulicznych, skwerach, zieleńcach i w Parku Miejskim
już posadzonych zostało około
500 drzew i około 12 tysięcy

Nowe nasadzenia kilkunastoletnich drzew na modernizowanym skwerze Kisiela
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
Kwiaty i drzewa
na wiosnę
Akcja zazieleniania gminy
ruszyła z początkiem wiosny.
Najpierw na ulicach pojawiły się
kwiaty – niemal 6 tysięcy stokrotek, niezapominajek i brat-

cach Puławskiej, Kościuszki,
Wojska Polskiego, na rondach
„Solidarności” i Gerbera oraz
przy parkingu Zespołu Szkół Publicznych przy ulicy Głównej 50.
Sadzone były głównie lipy drobnolistne, dęby kolum-

Nowy skwer
przy Młynarskiej

W zaniedbanym do tej pory obszarze pomiędzy ul. Warszawską a ul. Młynarską powstaje kolejna przyjazna
przestrzeń publiczna.
Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
Wydział Utrzymania Terenów Publicznych wykonał już
alejki z kostki oraz oświetlenie. Zamontowane zostały
także kosze na śmieci, a wkrótce pojawią się również
ławki. Od strony parkingu utworzony zostanie żywopłot, zaś od strony osiedla posadzony będzie szpaler
klonów. Drzewa będą naturalną granicą oddzielającą
skwer od osiedla.
Część centralną nowego skweru stanowić będzie
chmura z traw ozdobnych. Wokół niej zaaranżowany
zostanie trawnik. Na obrzeżach skweru usytuowane
zostaną rabaty z krzewami kwitnącymi oraz rabaty
kwiatowe.
Przestrzeń skweru uzupełnią jeszcze dodatkowe chodniki, które połączą istniejące alejki z ciągami komunikacyjnymi ulic otaczających skwer. Jeśli aura pozwoli wszystkie
prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.

krzewów – informuje Monika
Szkuta, inspektor ds. terenów
zielonych w Wydziale Utrzymania Terenów Publicznych.
Wczesną wiosną gmina
wsparła też społeczną akcję sadzenia drzew na terenie Górek

Szymona, która została zorganizowana przez Stowarzyszenie Dobra Wola. Mieszkańcy
i wolontariusze przy pomocy
pracowników Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych posadzili
wówczas na tym terenie wierzby białe, które zostały zakupione przez Wydział Utrzymania
Terenów Publicznych.
Park i skwer Kisiela
jesienią
Jesienią zazielenił się z kolei
modernizowany od pewnego
czasu Park Miejski. Po wakacyjnym remoncie alejek oraz ustawieniu nowych latarni, ławek
i koszy przyszła kolej na zieleń.
W parku pojawiła się ponad
setka nowych drzew, a także
mnóstwo krzewów i kwiatów.
– Wśród drzew, które zostały
posadzone w parku, dominują
lipy – informuje Monika Szkuta.
Na remontowany skwer Kisiela też wróciły już pierwsze rośliny: trzynaście dużych, ponad
piętnastoletnich drzew. To lipy,
kasztany, platany, jodły oraz
klony.
Drzewa, które na skwerze
Kisiela rosły wcześniej, musiały
zostać usunięte w związku z remontem placu. – Czasami zachodzi konieczność wycinki starych drzew, zwłaszcza wówczas,
gdy rośliny te chorują albo ich

Szpaler nowych drzew w Parku Miejskim wzdłuż ul. Zgoda
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
położenie koliduje z infrastrukturą techniczną, którą miasto
musi modernizować. Zawsze
dbamy jednak o to, żeby w miejsce usuniętych drzew pojawiły
się nowe – tłumaczy wiceburmistrz Daniel Putkiewicz.
Po zakończeniu prac ziemnych na placu będą dokonywane kolejne nasadzenia. Docelowo skwer Kisiela mają
ozdabiać 24 okazałe drzewa.
700 drzew, 16 tysięcy
krzewów
Jesienią kontynuowane
będą rozpoczęte wiosną nasadzenia drzew i krzewów. Nowe
rośliny pojawią się w Piasecznie
m.in. przy al. Kalin, ul. Gerbera,
ul. Jarząbka, ul. Czyżyków, al.

Kasztanów i al. Brzóz, a także
przy ul. Malinowy Gaj w Mieszkowie. Będą to głogi, lipy, brzozy,
kasztanowce i klony. – Drzewa
zostaną posadzone do końca
listopada – obiecuje Monika
Szkuta.
Łącznie w tym roku na terenie całej gminy zostanie posadzonych około 700 drzew,
16 tysięcy krzewów i ponad
8 tysięcy roślin jednorocznych.
– Zakładamy nowe zieleńce, remontujemy stare skwery, dosadzamy nowe drzewa. Chcemy,
żeby gmina Piaseczno stawała
się coraz bardziej zielona – de
klaruje wiceburmistrz Daniel
Putkiewicz.
Zachęcamy do obejrzenia reportażu na stronie piaseczno.eu.

Samorządowy lider cyfryzacji
Gmina Piaseczno zdobyła III miejsce w konkursie Samorządowy Lider Cyfryzacji
w skali województwa mazowieckiego.
Ogłoszenie wyników odbyło
się podczas XXIII Forum Teleinformatyki w dniu 29 września
2017 r., gdzie Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis
odebrał gratulacje z rąk Marszałka Województwa Adama
Struzika. Drugie miejsce w konkursie przypadło miastu Ostrołęka, a pierwsze zajęło Starostwo Powiatowe w Mińsku
Mazowieckim.
Celem konkursu „Samorządowy Lider Cyfryzacji”, organizowanego w 2017 roku
przez województwo mazowieckie było:
• wyłonienie urzędu gminy,
urzędu miasta lub starostwa powiatowego, którego osiągnięcia
w zastosowaniu nowoczesnych
technik informacyjnych i komunikacyjnych w zakresie informatyzacji lub cyfryzacji wyróżniają się wśród urzędów na
terenie województwa mazowieckiego,
• ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych we wspomaganiu działalności urzędu,
• promocja działań z zakresu cyfryzacji, które wpłynęły na usprawnienie pracy urzędu i obsługi
obywateli.
Laureaci I, II, i III miejsca zdobyli nagrody ﬁnansowe w wysokości, odpowiednio, 15 tys. zł,
10 tys. zł i 5 tys. zł.

Gmina Piaseczno na bieżąco
rozszerza bazę danych przestrzennych, która publikowana
jest na portalu www.piaseczno.emapa.net, co zostało docenione w powyższym prestiżowym
konkursie. Priorytetem portalu,
oprócz zadania polegającego na
usprawnieniu zarządzania rozwojem gminy, jest przybliżyć
i udostępnić jak największą liczbę
dokumentów publicznych dotyczących gminy Piaseczno. Niektóre z grup udostępnionych danych, które zostały docenione
przez Jury konkursowe:
-zieleń,
- zabytki,
- stanowiska archeologiczne,
- ścieżki rowerowe,
- szlaki rowerowe,
- inwestycje zrealizowane,
- nawierzchnia dróg,
- rewitalizacja,
- budżet Obywatelski na 2018 rok,
- obwody szkół publicznych,
- plan zagospodarowania przestrzennego,
- dane adresowe - ewidencja
miejscowości, ulic i adresów.
Istnieje możliwość wykonywania różnorodnych analiz
przestrzennych pomiędzy warstwami oraz według zadanych
zapytań dla narysowanego
obszaru przez użytkownika.
Strona posiada wersję mobilną,
automatycznie uruchamiającą
się na urządzeniach mobilnych

jak telefon i tablet: www.piaseczno.e-mapa.net/mobile.
To, co przykuwa uwagę
osób z branży jak i zwykłych
użytkowników jest szereg roz-

wiązań niestandardowych i innowacyjnych w skali całego
kraju, które Piaseczno oferuje
na swoim portalu:
- wykazy obiektów na poszczególnych warstwach,
- strefy archeologiczne,
- wykaz kart zabytków nieruchomych,
- konsultacje społeczne przeprowadzone z wykorzystaniem obszarów i możliwości dostosowanych do danych obszarów
formularzy,
- wyłożenia do publicznego
wglądu wraz z tekstem uchwał
oraz prognozami oddziaływa-

nia na środowisko są udostępniane w czasie poszczególnych
procedur,
- wykorzystanie otwartej usługi
lokalizacji działek (ULD),
- wykorzystanie otwartej usługi
wyszukiwania adresów (ULA),
- integracja z usługą what3words
umożliwiającą wyszukiwanie
oraz udostępnianie położenia
w postaci 3 krótkich słów,
- integracja z serwisem Google
StreetView – wyświetlanie
zdjęć panoramicznych wykonanych z poziomu ulicy,
- publikacja warstwy OpenStreetMap za pośrednictwem własnego serwera,
- rozbudowana funkcja wydruku – możliwe ustawianie
skali i formatu oraz podział wydruku na arkusze.
Sprawność i efektywność
rozwoju powyższego Systemu
Informacji Przestrzennej rozwijana jest dzięki zaangażowaniu zespołu pracowników
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno i powyższa nagroda jest
potwierdzeniem ich determinacji w cyfryzacji samorządu
lokalnego.
Serdecznie zapraszamy
do przeglądania danych upublicznianych na portalu Systemu Informacji Przestrzennej
Gminy Piaseczno pod adresem:
www.piaseczno.e-mapa.net/
*
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Nowe otwarcie w „Krauzówce”
Po rozbudowie szkół w Józefosławiu i Zalesiu Górnym przyszedł czas na oddanie
do użytku nowej części szkoły podstawowej w Zalesiu Dolnym.
26 września włodarze gminy,
dyrekcja i pracownicy szkoły,
a przede wszystkim uczniowie świętowali otwarcie nowej części placówki przy alei
Kasztanów 12. Po poświęceniu
obiektu przez księdza Tadeusza Huka głos zabrali burmistrz Zdzisław Lis oraz wiceburmistrz Daniel Putkiewicz, którzy nie kryli radości
z możliwości oddania uczniom w użytkowanie nowoczesnej hali sportowej.
Powierzchnia nowego budynku z salą gimnastyczną
ma blisko 2 243 mkw., tak
więc rozbudowa powiększyła
cały kompleks szkolny dwukrotnie.

Na parterze budynku, poza
długo wyczekiwaną halą sportową, znalazły się sanitariaty
obsługujące halę oraz zaplecze
magazynowo-szatniowe. Zlokalizowano tu również pokój
nauczycielski, gabinet pielęgniarski oraz pomieszczenia gospodarcze. W północnej części
budynku wydzielono pomieszczenia przeznaczone dla oddziału przedszkolnego.
Na piętrze ulokowano natomiast pomieszczenia Biblioteki
Publicznej, nowe sale lekcyjne,
sanitariaty oraz pomieszczenia
gospodarcze i wentylatorownię.
Komunikację między piętrami
nowej i starej części szkoły zapewnia winda. Zadbano też o

Nowa sala gimnastyczna i zaplecze sportowe
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
to, aby cały kompleks szkolny
był łatwo dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Za nową częścią szkoły ulokowano wielofunkcyjne boisko
z nawierzchnią poliuretanową,
bieżnią i skocznią do skoku
w dal, a także nowy, ogrodzony plac zabaw, wyposażony
w małe urządzenia rekrea-

cyjno-edukacyjne. Od strony
wjazdu z ul. Bukowej postawiono wiatę zaprojektowaną
na 100 rowerów. Cały teren
szkolny zyskał też nowe ogrodzenie wraz z furtkami i bramami wjazdowymi.
Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł blisko 12 mln zł.
*

Drogi rowerowe połączą trzy gminy
Powstały niedawno pas dla rowerów przy ulicy Kościuszki to jedynie niewielki fragment
systemu dróg rowerowych, które wkrótce połączą trzy sąsiadujące ze sobą gminy.
W ramach przebudowy skweru
Kisiela, przy ulicy Kościuszki został niedawno wytyczony pas
dla rowerów. Pomalowany na
czerwony kolor fragment jezdni
ma na razie jedynie około 110
metrów długości.
– Pas drogowy przeznaczony dla ruchu rowerów ma
kolor czerwony ze względów
bezpieczeństwa. Chodzi o to,
żeby był widoczny dla innych
uczestników ruchu, gdyż został
wytyczony w istniejącym pasie
drogowym – mówi Włodzimierz Rasiński, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
Wytyczony pas dla rowerów
to jednak tylko niewielki fragment projektowanej sieci tras rowerowych, które wkrótce połączą
trzy gminy: Piaseczno, Konstancin-Jeziornę i Górę Kalwarię.
– Pas dla rowerów w ciągu
ulicy Kościuszki został zaprojektowany od skrzyżowania z ul.
Jana Pawła II/Chyliczkowską do
skrzyżowania z ulicą Sienkiewi-

Zgłoś Perłę
Serdecznie zapraszamy do
udziału w III edycji konkursu Perła Mazowsza 2017.
Podobnie jak w roku ubiegłym, każdy może zgłosić
kandydata na Perłę w kategoriach „Przedsiębiorstwo”, „Sport” i „Wydarzenia”.
Zgłoszenia dokonać można w prosty sposób, wypełniając formularz na stronie www.perlymazowsza.pl lub
wrzucając wypełniony formularz do urny, np. w Urzędzie
Miasta i Gminy Piaseczno. Zgłoszenia zbierane są do 31 października 2017 r.
Dla tych, którzy w sposób najciekawszy uzasadnią, dlaczego ich kandydat powinien wziąć udział w konkursie,
będą czekały atrakcyjne nagrody – vouchery, karnety, bilety i wiele innych. Organizator konkursu przygotował pulę
nagród sięgającą 25 000 zł.
Perły Mazowsza integrują lokalną społeczność z organizacjami samorządowymi i przedsiębiorcami, pozwalają
na docenienie lokalnych ﬁrm i wydarzeń. Celem konkursu
jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców, najciekawszych ofert turystycznych oraz wydarzeń
organizowanych w regionie. Statuetka Perły Mazowsza nie
tylko dowodzi o wysokiej jakości świadczonych usług i zaangażowaniu, lecz przede wszystkim świadczy o docenieniu
ﬁrmy, wydarzenia czy sportowca przez osoby z lokalnej
społeczności.
Więcej informacji na: www.perlymazowsza.pl oraz
na www.facebook.com/KonkursPerlyMazowsza.

„Nie dla czadu”

Fragment ścieżki rowerowej na ul. Kościuszki
cza – informuje Beata Marzęcka,
kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
Będzie on częścią sieci tras
rowerowych, która powstanie
w ramach projektu „Budowa
Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin – Jeziorna, Góra Kalwa-

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
ria, Piaseczno”. Projekt ten jest gmin - Piaseczna, Konstancinawspółﬁnansowany w ramach
Jeziorny i Góry Kalwarii - powstaRegionalnego Programu Opera- nie łącznie ponad 86 km dróg rocyjnego Województwa Mazo- werowych wraz z infrastrukturą
wieckiego na lata 2014-2020
towarzyszącą (czyli m.in. stojaZintegrowanych Inwestycji Te- kami na rowery i stacjami narytorialnych Warszawskiego
prawczymi). Całkowita wartość
Obszaru Funkcjonalnego.
tego projektu to 13 323 644,74 zł,
W ramach projektu, na terea kwota dofinansowania to
nie trzech sąsiadujących za sobą
10 506 161,30 zł.

Finał akcji Sprzątanie Świata – Polska 2017
W tegorocznej akcji Sprzątanie Świata, koordynowanej przez Wydział Gospodarki
Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, wzięło udział ponad 5 600 uczniów
z piaseczyńskich placówek oświatowych.
Finał akcji pod hasłem „Nie ma
śmieci – są surowce!” przypadł
na 15–17 września br. Jak co
roku, do każdej placówki oświatowej gmina dostarczyła worki
i rękawice w liczbie zgodnej ze
złożonym zamówieniem oraz
plakaty promujące akcję sprzątania.
W szkołach w ramach lekcji
przyrody oraz godzin z wychowawcą przeprowadzono pogadanki promujące selektywną
zbiórkę odpadów, przedsta-
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wiono tematyczne prezentacje
multimedialne, jak również
plakaty nawiązujące do tegorocznego hasła. Odbyły się również konkursy plastyczne na
najładniejszy plakat promujący
ww. akcję.
Podjęte działania na pewno
utrwalą zdobytą już wcześniej
wiedzę dotyczącą selektywnej
zbiórki odpadów oraz uświadomią, nie tylko uczniom, że
śmieci – to cenne surowce!
*

Foto arch. Szkoły Podstawowej nr 2

Tlenek węgla, inaczej zwany czadem, to gaz silnie trujący.
Bezbarwny i bezwonny cichy zabójca powstaje w wyniku
niepełnego spalania paliw.
Jego potencjalne źródła to kominki, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Dlatego najwięcej interwencji związanych z zatruciem tlenkiem węgla ma miejsce
w tzw. sezonie grzewczym.
Gmina Piaseczno biorąc udział w akcji „Nie dla czadu”, postanowiła przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez działania edukacyjne i informacyjne.
Do współpracy zaproszono Ochotniczą Straż Pożarną
z Jazgarzewa, która przygotowała kampanię skierowaną do
naszych mieszkańców. W jej ramach przygotowano plakat
i ulotki, zaplanowane są również szkolenia dla wychowawców
klas 4–7 oraz 2–3 oddziałów gimnazjalnych we wszystkich dziesięciu szkołach podstawowych naszej gminy. Przeszkoleni wychowawcy na bazie otrzymanych materiałów i wiadomości
przeprowadzą z dziećmi lekcje wychowawcze o niebezpieczeństwach, jakie niesie za sobą czad. Prezentacja w tym temacie zostanie przedstawiona także w ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Mamy nadzieję, że kampania traﬁ do jak najszerszego
grona odbiorców i uwrażliwi zarówno dzieci, jak i dorosłych
na zagrożenie, jakim może być czad - mówi II zastępca burmistrza Piaseczna Hanna Kułakowska-Michalak.
Przypominamy, że każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera w Polsce 100 osób, a blisko 2 000 ulega podtruciu. W ciągu ostatnich dwóch lat w naszym powiecie doszło
do kilkudziesięciu zdarzeń związanych z obecnością czadu.
Już dziś zachęcamy wszystkich do instalowania w domu
czujników czadu. To proste urządzenie może uratować życie!

6
Zaszczep się!
Z początkiem września ruszyły bezpłatne szczepienia
przeciw grypie Jest to jeden z elementów programu
proﬁlaktyki zdrowotnej realizowanej przez gminę Piaseczno, na którego realizację przeznaczono w tym roku
kwotę 330 tys. zł.
W ramach wspomnianego programu proﬁlaktyki zdrowotnej, z którym szczegółowo można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „zdrowie”, gmina realizuje następujące działania:
• szczepienia przeciw grypie (z programu szczepień mogą skorzystać mieszkańcy powyżej 65. roku życia); szacunkowa liczba
osób objętych szczepieniami to około 2 000 rocznie; środki
w budżecie przeznaczone na szczepienia to 66 tys. zł rocznie;
• szczepienia przeciw pneumokokom (grupa objęta programem – dzieci w wieku 2–5 lat); szacunkowa liczba zaszczepionych dzieci – blisko 260 rocznie; środki w budżecie przeznaczone na szczepienia to 70 tys. zł rocznie;
• szczepienia przeciwko HPV (dziewczęta i chłopcy w wieku
13–14 lat); szacunkowa liczba dzieci objętych szczepieniami to
około 400 rocznie; środki w budżecie przeznaczone na szczepienia to 194 tys. zł w 2017 roku.
Świadczenia realizują następujące przychodnie: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
w Piasecznie, ul. Fabryczna 1 (także w ﬁliach w Gołkowie, Głoskowie, Złotokłosie i Zalesiu Górnym) oraz przychodnia „Zdrowie To My” SC z siedzibą w Józefosławiu przy ul. Uroczej 14.
Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać mieszkańcy,
którzy przedstawią następujące dokumenty:
• osoba zameldowana przedstawia dowód osobisty z adresem;
• w przypadku braku adresu w dowodzie osobistym – pierwsza
strona PIT, gdzie uwidoczniony jest adres zamieszkania, z pieczątką wpływu do US Piaseczno za poprzedni rok;
• osoba bez meldunku – warunek zamieszkiwania na terenie
gminy Piaseczno uznaje się za spełniony po przedstawieniu
dokumentu potwierdzającego opłacanie podatków dochodowych na terenie gminy Piaseczno – jest to pierwsza strona
PIT, gdzie uwidoczniony jest adres zamieszkania, z pieczątką
wpływu do US Piaseczno za poprzedni rok;
• w przypadku dzieci lub młodzieży dokumenty te przedstawiają rodzice lub opiekunowie prawni.

Karta Seniora

Rada Miejska 18 października podjęła uchwałę o przystąpieniu do Ogólnopolskiej Karty Seniora.
Długo oczekiwana przez środowisko seniorów karta upoważnia do korzystania ze zniżek oferowanych w prawie 900
punktach usługowych na terenie kraju, w tym sanatoriach,
gabinetach zabiegowych, kinach i muzeach. Do Karty Seniora
przystąpiło już prawie 60 gmin. Ogólnopolska Karta Seniora
po wnikliwych analizach została zarekomendowana przez Piaseczyńską Radę Seniorów.
Program Ogólnopolska Karta Seniora został opracowany
z myślą o aktywizacji osób 60+, których portfele nie zawsze
pozwalają na dodatkowe wydatki. Został on objęty patronatem
Ministerstwa Zdrowia. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały,
program również może stanowić impuls rozwojowy dla lokalnych przedsiębiorców kierujących ofertę do seniorów.
– Srebrna gospodarka, czyli sektor usług prywatnych i publicznych nastawionych na wyjątkową grupę, jaką są seniorzy,
w wielu krajach Europy jest już zaawansowany. Piaseczno dostrzega konieczność wsparcia osób 60+ i dołączyło do bardzo
ważnego światowego trendu. Wielu przedsiębiorców już dopytuje o możliwość przystąpienia do programu – mówi Krzysztof Kasprzycki z Zespołu Doradców Burmistrza. – Członkowie
Piaseczyńskiej Rady Seniorów mają już kontakt ze zdeklarowanymi podmiotami z terenu gminy Piaseczno i wciąż aktywnie
pozyskują nowe. Wykazują dużą determinację i niezwykłą operatywność. Dzięki temu budują Piaseczno – miasto szczęśliwych
seniorów – mówi opiekun PRS.
Dotychczas na liście punktów honorujących Kartę Seniora
w Piasecznie znajduje się tylko jeden, w Warszawie prawie 50,
oraz kilka w sąsiednim Konstancinie. Wszystkie punkty oznaczone
są rozpoznawalnym logo. Pierwsze Karty Seniora dla mieszkańców gminy Piaseczno zostaną wydane prawdopodobnie pod
koniec listopada. Karta będzie wydawana nieodpłatnie.
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Trwają konsultacje w Zalesiu Górnym
Konsultacje społeczne prowadzone są w ramach sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla urokliwej miejscowości, którą wyróżnia status „miasta ogrodu”.
Zbierane są informacje dotyczące
potrzeb, problemów i rekomendacji dotyczących przestrzeni publicznych, w szczególności:
– otoczenia stacji kolejowej,
– boiska i bazarku przy ul. Pionierów,
– „placu Duszczyka” przy szkole
i kościele,
– rejonu ronda przy ul. Wiekowej
Sosny w pobliżu przedszkola.
Tematyka konsultacji wynikła z badań „Zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni Zalesia
Górnego” przeprowadzonych
w Zalesiu Górnym w 2016 roku
pod kierunkiem dr Doroty Mantey (Wydział Geograﬁi i Studiów
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego). Konsultacje są organizowane w ramach projektu
„Przestrzeń dla partycypacji”
współﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Konsultacje społeczne mają
stanowić uzupełnienie i pogłębienie ustawowego trybu procedury
planistycznej, w ramach której
dotychczas zgłaszaliście Państwo
wnioski formalne.
Wyjść ponad wymogi
ustawowe
Zorganizowaliśmy pogłębione
konsultacje, ponieważ zależy nam
na jak najlepszym poznaniu Państwa opinii i uwzględnieniu ich
przy sporządzaniu dokumentu
planistycznego, a w efekcie na
sprawieniu, że przestrzenie publiczne w Zalesiu Górnym będą
bardziej przystępne i przyjazne
mieszkańcom i innym ich użytkownikom.
Kolejnymi etapami procedury planistycznej będzie:
– sporządzenie projektu planu
przez pracownię projektową;
– uzgadnianie i opiniowanie projektu planu (przez Piaseczyńską
Gminną Komisję UrbanistycznoArchitektoniczną, wydziały Urzędu Miasta i Gminy, a także instytucje zewnętrzne), w tym uzyskanie zgód leśnych;
– wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu – na tym etapie
będziemy po raz kolejny oczekiwali zaangażowania się mieszkańców i użytkowników przestrzeni w powstawanie planu
miejscowego.
Dopiero po przeprowadzeniu
całego toku procedury planistycznej plan miejscowy zostanie
przedłożony Radzie Miejskiej do
uchwalenia. Aktualnie uchwalenie planu spodziewane jest pod
koniec 2018 roku, przy czym powtórzenie etapów procedury (np.
kolejne wyłożenia do publicznego
wglądu) może wpłynąć na przedłużenie się czasu sporządzania
planu miejscowego.
Zdaniem najmłodszych
Na samym początku konsultacji postanowiliśmy zaprosić do
współpracy najmłodsze pokolenie. W czasie pierwszych dwóch
tygodni września w placówkach
oświatowych w Zalesiu Górnym
odbyły się warsztaty dla dzieci.
Spotkania poprowadziła Urszula Pielach-Gemzała – architekt

i urbanista, od wielu lat zaangażowana w szeroko pojętą działalność artystyczną. Zaplanowane
przez nas zajęcia dla dzieci przebiegały pod hasłem „Podróż wehikułem czasu – Zalesie Górne za
30 lat”. W końcu to właśnie najmłodsi będą, prawdopodobnie
bezpośrednimi, użytkownikami
przestrzeni publicznych wykreowanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, do którego sporządzenia
przystąpiliśmy.
Zajęcia odbywały się w siedzibach partnerów strategicznych konsultacji:
– Szkole Podstawowej „Eureka”,
– Przedszkolu „Hula-Hop”,
– Zespole Szkół Publicznych
w Zalesiu Górnym,
– Przedszkolu nr 7,
– Rodzinnym Przedszkolu „Zegar
Słoneczny”.
Spotkanie informacyjne
Konsultacje rozpoczęliśmy
oﬁcjalnie 19 września br. spotkaniem informacyjnym, na którym
mieli Państwo możliwość poznać
organizatorów i koordynatorów
całego przedsięwzięcia oraz gości
specjalnych, których zaprosiliśmy
do współpracy.
W ramach spotkania wszyscy
zainteresowani mieli możliwość
dowiedzieć się, dlaczego konsultacje są organizowane, jaki będą
miały przebieg oraz dlaczego są tak
ważne w procesie planistycznym.
Został przedstawiony szczegółowy
plan konsultacji oraz korzyści płynące z udziału w projekcie. Podczas
spotkania głos zabrali: pani Anna
Pakulińska-Attia (p.o. Naczelnika
Wydziału Urbanistyki i Architektury), pan Łukasz Kamiński (radny
Rady Miejskiej w Piasecznie) będący jednocześnie moderatorem
całego spotkania, nasz gość specjalny pani dr Dorota Mantey (autorka raportu pt. „Zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni Zalesia
Górnego”), pan Grzegorz Malinowski (projektant sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
Zalesia Górnego) oraz dr Dorota
Krug (architekt krajobrazu, pracownik Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno). Do udziału w spotkaniu
została zaproszona również pani
sołtys oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających
na rzecz Zalesia Górnego oraz wielu
innych gości. Na spotkanie informacyjne przybyło wiele osób zainteresowanych wzięciem udziału
w konsultacjach społecznych –
mieszkańców Zalesia Górnego
oraz, co bardzo ważne, terenów
bezpośrednio z nim sąsiadujących.
Podczas spotkania padło wiele
ważnych słów, zostały wypowiedziane istotne kwestie dotyczące
właśnie sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz oczekiwań,
jakie mieszkańcy, i nie tylko, wiążą
z powstaniem tego dokumentu.
Na zadawane pytania odpowiadał
koordynator konsultacji – Zbigniew
Kaiser (architekt i urbanista, pracownik Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno).

Podczas warsztatów mieszkańcy sami projektowali makietę
swojej miejscowości
Foto Dorota Krug/URZĄD MIASTA
Spacer historyczny
Kolejnym etapem konsultacji
był spacer historyczny (23 września br.), w trakcie którego po Zalesiu Górnym oprowadził nas pan
Grzegorz Nowik. Podczas spaceru
dowiedzieliśmy się o ważnych
wydarzeniach w historii Zalesia
Górnego, poznaliśmy najważniejsze miejsca na planie Zalesia, bezpośrednio związane z jego rozwojem, oraz teorię, na której kanwie
miejscowość powstawała. Zapoznaliśmy się z sylwetką Ebenezera
Howarda uchodzącego za twórcę
idei „miasta ogrodu”, według której
przebiegała parcelacja ziem Zalesia
Górnego. Otrzymaliśmy ogromną
dawkę konstruktywnych i bardzo
ważnych wniosków (płynących
bezpośrednio od uczestników spaceru) do sporządzanego mpzp dla
Zalesia Górnego.
Spacery badawcze
W ramach etapu konsultacji
społecznych dotyczących sporządzenia planu miejscowego zorganizowaliśmy dwa spacery badawcze prowadzone przez dr Dorotę
Krug (architekt krajobrazu, absolwentki SGGW w Warszawie, pracownika UMiG Piasecznio).
Podczas pierwszej wycieczki,
mogliśmy wspólnie analizować
Zalesie Górne pod kątem urbanistyczno-krajobrazowym. Poszukiwaliśmy pozytywnych elementów, definiujących charakter
przestrzeni publicznych. W trakcie drugiego spaceru badawczego
odwiedziliśmy teren tzw. Zatorza
oraz pozostałych części Zalesia
Górnego. W trakcie spacerów
zbieraliśmy liczne wypowiedzi pisemne, staraliśmy się także notować myśli wypowiadane ustnie.
Makiety dla Zalesia
10 października br. odbył się
warsztat „makieciarski” w Zespole
Szkół Publicznych przy ul. Sarenki.
Było to bardzo owocne spotkanie,
gdyż mieszkańcy Zalesia Górnego
doskonale sprawdzili się w roli projektantów; powstały bardzo interesujące koncepcje programujące
dalszy rozwój miejscowości! Podczas gdy dorośli z zapałem tworzyli
makietę centralnej części miejscowości i koncepcje układu dróg rowerowych, w sali obok odbywały
się zajęcia dla dzieci, przebiegające
pod hasłem „Zaprojektuj rzeźbę dla
przestrzeni publicznych w Zalesiu
Górnym”, prowadzone przez naszą ekspertkę od sztuki – panią Ulę

Pielach-Gemzałę i pana Macieja Zadrąga, artystę plastyka, nauczyciela w szkole w Zalesiu Górnym.
Powstało bardzo dużo propozycji
naszych najmłodszych, które –
mamy nadzieję – doczekają się realizacji w przyszłości!
Kolejne spotkanie
Najbliższe spotkanie konsultacyjne odbędzie się 7 listopada br.
o godzinie 18.30 w szkole przy ul.
Sarenki 20 i będzie pierwszą próbą
podsumowania dotychczas zgłoszonych wniosków i rekomendacji. Zapraszamy zarówno stałych
uczestników naszych spotkań, jak
również, w sposób szczególny,
„stałych zalesian” i gości Zalesia
Górnego, którzy nie wzięli jeszcze
udziału w konsultacjach.
Wciąż zachęcamy do składania swoich uwag i wypowiadania
swoich myśli na stworzonych do
tego celu platformach on-line:
– proﬁl b: www.b.com/konsultacje.zalesie.gorne;
– adres mailowy konsultacji: konsultacje.zalesie.gorne@piaseczno.eu;
– formularz ankietowy dostępny
na stronie głównej Urzędu Miasta
i Gminy: www.piaseczno.eu,
w zakładce „ankiety”.
Ważny jest każdy głos
Nie każdy zdaje sobie sprawę
z tego, jaką siłę ma konstruktywna propozycja. Podpowiedziane planistom i urzędnikom
dobre rozwiązanie przestrzenne
może wpłynąć na podejmowane
przez gminę decyzje planistyczne.
W stosunku do prywatnej nieruchomości najistotniejszym wnioskiem do planu jest głos właściciela działki. Gdy rozważamy
sposób zagospodarowania przestrzeni publicznych, powinniśmy
zebrać i przeanalizować głosy
wszystkich użytkowników, dlatego bardzo ważne jest dla nas aktywne włączanie się mieszkańców Zalesia Górnego i osób, które
korzystają z zalesiańskich przestrzeni publicznych. Niepowtarzalnej atmosfery odbytych spotkań konsultacyjnych, spacerów
i wspólnego budowania makiety
na pewno nigdy nie zapomnimy.
Autorzy – organizatorzy konsultacji społecznych w Zalesiu Górnym: Dorota Krug i Zbigniew Kaiser.
Zdjęcia ilustrujące dotychczasowy przebieg konsultacji dostępne
są na stronie: www.b.com/konsultacje.zalesie.gorne.
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Dziki lokator

Gdy spotkamy dzika

Dziki przechadzają
się co noc chodnikami. Śpią pod
ogrodzeniami posesji. Pozostają po
nich poprzewracane śmietniki
i zryte trawniki.
Nie boją się samochodów, psów,
ludzi, ale ludzie
boją się ich.
Najwięcej takich przypadków
zdarza się w Złotokłosie, Henrykowie, Głoskowie, Zalesiu Górnym, Chylicach. Te miejscowości
intensywnie się rozrastają, zagarniając coraz większe połacie
otaczających je lasów i pól. Dziki, lisy, sarny pojawiają się też
w centrum Piaseczna. Tam,
gdzie kiedyś były ostoje dzikiej
zwierzyny, rzadko odwiedzane
przez człowieka, teraz codziennie
widać wielu spacerowiczów, biegaczy, rowerzystów. Zwierzęta
coraz bardziej przyzwyczaiły się
do ludzi i coraz mniej się ich boją.
Drogi i płoty poprzecinały trasy,
po których poruszały się codziennie w poszukiwaniu żeru.
Wędrują więc w inne
miejsca, gdzie w zamian mo-

ście stanowiły głównie atrakcję.
Ludzie dokarmiali dziki, które
przychodziły na ulice, posesje,
osiedla. Niestety, nadal zdarzają
się takie sytuacje.
Kategorycznie nie wolno dokarmiać dzików ani żadnych innych dzikich zwierząt, które
zabłądziły na tereny miejskie. Zamiast unikać człowieka, tym bardziej bowiem będą się pojawiać
coraz bliżej ludzkich zabudowań.
Pomimo że widok dzików ryjących trawniki pomiędzy blokami
czy idących chodnikiem lisów w
środku miasta jest coraz mniej „egzotyczny”, trzeba pamiętać, że to
nadal dzikie zwierzęta. Takie,
które w momencie zagrożenia
mogą zaatakować człowieka, powodują wypadki drogowe, niszczą
mienie prywatne i społeczne, roznoszą choroby.
HRG
Tu możesz zgłosić spotkanie z dzikim zwierzęciem

Dziki regularnie stołują się w mieście
Foto Hubert Gieleciński
gą korzystać z resztek kuchennych, odpadków organicznych i skoszonej trawy
w nieogrodzonych kompostownikach. Szukają też pożywienia w wystawianych
przed posesję, łatwych do rozerwania, workach ze śmieciami. Nęcą je zapachy z osiedlowych śmietników.

Coraz bardziej odczuwalna
i wciąż rosnąca obecność ludzi
w tradycyjnych, naturalnych
miejscach bytowania dzikich
zwierząt oraz łatwy dostęp do pożywienia jest głównym powodem pojawiania się dzików, lisów
czy saren na terenach zurbanizowanych. Jeszcze kilka lat temu
dzikie zwierzęta widziane w mie-

Zgłoszenia z terenu miasta
i gminy Piaseczno 24/7
Straż Miejska w Piasecznie
tel. 22 750 21 60
tel. alarmowy 986
Z terenu Powiatu Piaseczyńskiego 24/7
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Piasecznie
tel. 22 737 07 63

Potrącone zwierzę
Dochodzi piąta
rano. Już dnieje, ale
między drzewami
nadal jest ciemno.
Kierowca spojrzał na prostą drogę,
wyciętą z mroku lasu mocnymi
światłami samochodu. Docisnął
pedał gazu. – Trochę ślisko, padało
całą noc – pomyślał. – To nic, przecież to nowe auto ma świetne hamulce, ABS i kilka dodatkowych
bajerów ułatwiających jazdę. Ustawił głośniej muzykę z radia. Lubił
ten kawałek. Oparł się wygodnie
o fotel i jeszcze przyśpieszył. Wybiegające na drogę dziki zobaczył
w ostatniej chwili. Zaczął ostro hamować. Jednocześnie usłyszał głuchy huk i poczuł uderzenie...
Wypadki samochodowe
z udziałem dzikich zwierząt jak
każde inne niosą ryzyko utraty
zdrowia i życia. Dodatkowo wiążą
się z nimi dwa bardzo istotne zagadnienia. Po pierwsze, kto powinien zająć się zwierzęciem, które
zostało ranne lub zginęło w wyniku
kolizji. Po drugie, czy właścicielowi
auta należy się odszkodowanie.
Dzika zwierzyna żyjąca
w stanie wolnym, jak również ta,
która zginęła w wyniku kolizji
drogowej, jest własnością skarbu
państwa. Dlatego zabite w wypadku zwierzę mogą zabrać jedynie uprawnione do tego osoby.

W sytuacji, gdy potrącone zwierze leży w pasie drogowym, zarówno uprzątnięciem, jak i utylizacją (w wyznaczonym przez
urząd gminy punkcie) musi zająć
się zarządca pasa drogowego. Natomiast gdy zwierzę po wypadku
znajduje się poza pasem drogowym, obowiązek ten spoczywa
na właścicielu nieruchomości, na
której to zwierzę leży.
Zdecydowanie bardziej skomplikowaną pod tym względem
sytuacją jest zdarzenie, gdy zwierzę jest zranione i nadal żyje. Należy wtedy powiadomić o tym
Straż Miejską lub Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Piasecznie. W ciągu godziny od
zgłoszenia powinni pojawić się
inspektorzy ds. Ochrony Zwierząt z Fundacji Animal Rescue Poland, którzy podejmą działania
mające na celu uratowanie rannego zwierzęcia.
Jeśli nie ma na to szans, konieczne jest jego uśmiercenie.
Ustawa o ochronie zwierząt określa, kto może podjąć taką decyzję
i kto powinien się tym zająć. Z reguły tym nieprzyjemnym zadaniem obarczony jest weterynarz
lub myśliwy posiadający uprawnienia do polowania na terenie,
na którym doszło do kolizji. Powinien on jak najszybciej skrócić
cierpienia potrąconego w wy-

Dziki z reguły uciekają,
gdy spotkają człowieka.
Tak jak większość dziko
żyjących zwierząt w Polsce, nie są zazwyczaj
agresywne w stosunku do
ludzi. Natomiast w sytuacji, gdy czują się zagrożone, mogą zaatakować.
Czego więc nie robić, gdy
spotkamy dziki?
Gdy spotkamy dzika,
który nas nie zauważył,
spokojnie oddalmy się od
niego. Nie należy wtedy
biec, krzyczeć ani wykonywać gwałtownych ruchów,
aby nie sprowokować zwierzęcia do ataku. Jeśli jednak doszło do spotkania „oko
w oko”, trzeba zatrzymać się i poczekać w bezruchu, aż
dzik sam odejdzie, lub powoli się wycofać. Jeżeli dzik biegnie,
trzeba zejść z obranej przez niego trasy.
Dzikie zwierzęta, mając stały kontakt z człowiekiem,
tracą przed nim lęk. Jeśli spotkamy dzika, który sprawia
wrażenie oswojonego, trzeba pamiętać, że nadal jest niebezpiecznym zwierzęciem. Nie podchodź do niego, nie
karm, nie drażnij, nie dotykaj. Gdy poczuje się zagrożony,
może raptownie zaatakować.
Zaniepokojona locha z warchlakami (czyli samicę
z młodymi) może być bardzo agresywna. Młodych dzików
kategorycznie nie wolno głaskać, łapać, drażnić ani straszyć. To, że nie widzimy lochy, nie znaczy, że nie ma jej
w pobliżu. Stając w obronie młodych, potraﬁ być bardzo
groźna.
O zachowaniu szczególnej ostrożności powinni pamiętać właściciele psów spacerujący z nimi w rejonach przebywania dzików. Najlepiej wyprowadzać psa na smyczy.
Dzik oszczekiwany przez psa zazwyczaj odpowiada atakiem. Zaś zaatakowany pies zazwyczaj będzie uciekał
w stronę właściciela, który wtedy również może stać się
celem dziczego ataku. Istnieje także ryzyko, że pies pobiegnie za uciekającymi dzikami, wskutek czego zgubi się
lub wpadnie pod przejeżdżający samochód.
W przypadku bezpośredniego ataku dzika, najlepiej
– tak jak radził Brzechwa w swoim wierszu o dziku uciekać na drzewo lub w inne miejsce, np. na samochód, gdzie będziemy poza zasięgiem rozdrażnionego
zwierzęcia.

Prawo łowieckie
Art. 46.
1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych:
• w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
• przy wykonywaniu polowania.
Dzikie zwierzęta masowo giną pod kołami samochodów
Foto Hubert Gieleciński

Ustawa z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r. poz.
1295.).

padku zwierzęcia, którego nie da
się uratować. Osoby obecne na
miejscu wypadku powinny starać się wyciszyć emocje i nie ingerować w takie działania, aby nie
wywoływać dodatkowego ryzyka na miejscu wypadku.
Jeśli zaś chodzi o otrzymanie
odszkodowania, na pewno gwarantuje to jedynie wcześniejsze
wykupienie autocasco u ubezpieczyciela. Po kolizji z dzikim zwierzęciem istnieją jedynie dwa
przypadki dające szansę na odszkodowanie inne niż to z własnego ubezpieczenia AC. Pierwszy z nich to sytuacja, gdy odcinek
drogi, na którym doszło do zderzenia, nie był odpowiednio oznakowany. W miejscach, gdzie dziko
żyjące zwierzęta często przechodzą przez drogę, powinny być

Ustawa o ochronie zwierząt
Art. 33.
3. W przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia,
w celu zakończenia cierpień zwierzęcia, potrzebę jego
uśmiercenia stwierdza lekarz weterynarii, członek Polskiego Związku Łowieckiego, inspektor organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt, funkcjonariusz Policji, straży ochrony kolei, straży
gminnej, Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub
Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży
Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej
Straży Rybackiej.
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ustawione znaki ostrzegawcze
(„Uwaga! Dzikie zwierzęta” – trójkątny, żółty znak z sylwetką sarny
w biegu). Do należytego oznakowania drogi zobowiązany jest jej
zarządca. Jeśli tego nie dopilnował,
to od niego można domagać się
odszkodowania.
Drugim przypadkiem jest sytuacja, w której zwierzę wybiegło
na drogę w wyniku polowania
i spowodowało wypadek. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, zgodnie z przepisami Prawa
łowieckiego, może wypłacić takie
odszkodowanie.W tym przypadku
osoba domagająca się odszkodowania, musi udowodnić w sądzie
bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zaistniałą kolizją a polowaniem.
HRG
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rada@piaseczno.eu
Burmistrz
Zdzisław Lis
sekretariat@piaseczno.eu

4. W razie konieczności bezzwłocznego uśmiercenia czynność tę dokonuje się przez:
1) podanie środka usypiającego - przez lekarza weterynarii;
2) zastrzelenie zwierzęcia wolno żyjącego (dzikiego) przez osobę uprawnioną do użycia broni palnej.

Ustawa z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997 nr 111
poz. 724.).

I zastępca burmistrza
Daniel Putkiewicz
putkiewicz@piaseczno.eu
II zastępca burmistrza
Hanna Kułakowska-Michalak
michalak@piaseczno.eu

e-mail urzędowy:
urzad@piaseczno.eu
Druk:
Agora SA
Skład:
Biuro Promocji i Informacji
Gminy Piaseczno

Za treść listów
i ogłoszeń redakcja
nie odpowiada.
Redakcja zastrzega
sobie prawo do
skracania
niezamówionych
materiałów.
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KULTURA

Kwesta przed piaseczyńskimi
cmentarzami

99. rocznica odzyskania
niepodległości

Jak co roku, w dzień Wszystkich Świętych w pobliżu piaseczyńskich nekropolii będzie można spotkać wolontariuszy kwestujących na rzecz renowacji zabytkowych
nagrobków na cmentarzu paraﬁalnym.
W tym roku kwesta odbędzie
się już po raz osiemnasty.
Członkowie Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarza Paraﬁalnego w Piasecznie oraz
wolontariusze będą zbierali pieniądze do puszek 1 listopada
w godz. 8.00–17.00 przy cmentarzu paraﬁalnym przy ul. Kościuszki i w godz. 8.00–16.00
przy cmentarzu komunalnym
przy ul. Julianowskiej.
Piaseczyński cmentarz paraﬁalny został założony ponad
dwieście lat temu, w 1796 roku.
Obecnie jest on wpisany do rejestru zabytków, a na jego terenie
znajduje się wiele zabytkowych
i zapomnianych pomników, które
wymagają pilnej renowacji.
Wśród kwestujących nie zabraknie przedstawicieli lokalnego samorządu, kierownictwa
urzędu oraz radnych. – To bardzo
cenna inicjatywa. Na ile możemy, staramy się wspierać te
działania jako samorząd. A jako
mieszkańcy po prostu włączamy
się w tę akcję i zbieramy pieniądze do puszek jako wolontariusze
– mówi Zdzisław Lis, Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno.
Na przestrzeni osiemnastu lat działalności Komitetu
udało się odrestaurować szereg pomników na cmentarzu
parafialnym, które często są
prawdziwymi dziełami sztuki.
– Odnowiliśmy między innymi
nagrobki Emilii Pomianowskiej,

Historyczne nagrobki wytypowane przez Komitet do renowacji w 2018 r.
Foto Zbigniew Mucha
Andrzeja Szymońskiego, Emilii
Drews, Seweryna Piekarskiego,
Adama Jarzębowskiego i Konstantego Piekarskiego – wylicza
Zbigniew Mucha, przewodniczący Społecznego Komitetu
Renowacji Cmentarza Parafialnego w Piasecznie.
Przewodniczący Mucha zaznacza jednocześnie, że reno-

wacja nagrobków postępowałaby o wiele wolniej, gdyby nie
pomoc samorządu Piaseczna.
– W bieżącym roku, dzięki
wsparciu ﬁnansowemu gminy Piaseczno w kwocie ponad
40 tys. zł, uda nam się odnowić
pięć zabytkowych nagrobków,
w przyszłym roku – kolejne trzy
– deklaruje.

W czasie ubiegłorocznej
kwesty członkom Komitetu
i wolontariuszom udało się uzbierać ponad 12 tys. zł. – Odwiedzając groby bliskich na piaseczyńskich cmentarzach, pamiętajmy także w tym roku o akcji
Komitetu i w miarę możliwości
wesprzyjmy ją ﬁnansowo – zachęca burmistrz Zdzisław Lis.

Co zrobić, gdy zgubiłeś
zwierzaka, gdzie go szukać?
Dzięki porozumieniu podpisanemu pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą
a gminą Piaseczno właściciele zwierząt z naszej gminy mogą od września tego roku
poszukiwać swoich zagubionych czworonożnych przyjaciół w warszawskim
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu”.
Przypominamy, że zagubione
zwierzęta z terenu gminy Piaseczno, których właściciel jest
nieznany, zostają odłowione
i przewiezione do schroniska.
Jeśli są zaczipowane, łatwo
jest ustalić właściciela. Jeśli
natomiast opiekun się nie
znajdzie, przechodzą one szereg zabiegów, czekając na
nowy dom.
Należy pamiętać, że już po
piętnastu dniach od daty przybycia czworonoga do schroniska placówka ma prawo oddać
zwierzę do adopcji! Dlatego
gdy pies lub kot zaginie, ważne
jest, aby działać szybko. Każdy,
kto zgubił zwierzę, powinien
skontaktować się ze schroniskiem i zajrzeć do specjalnego
działu „Ostatnio znalezione”
na stronie schroniska „Na Paluchu”. W miejscu tym publi-

kowane są opatrzone zdjęciami podstawowe informacje
o zwierzakach, które przebywają w 15-dniowej kwarantannie.
Kontakt do schroniska
oraz instrukcje, co zrobić, gdy
pies lub kot zaginie, można
znaleźć zarówno na stronie
internetowej gminy Piaseczno
(www.piaseczno.eu), jak i na
stronie schroniska (www.napaluchu.waw.pl).
Obecnie w schronisku „Na
Paluchu” na adopcję czeka ponad 700 zwierząt. Osoby zainteresowane przygarnięciem
psa lub kota mogą zapoznać się
z procedurą adopcyjną dostępną na stronie placówki.
Schronisko udostępnia także
bazę zwierząt do adopcji wraz
z ich opisami i fotograﬁami.
*

Na stronie www.napaluchu.waw.pl szukać można m.in zwierząt z gminy Piaseczno

11 listopada zapraszamy na lokalne obchody 99. rocznicy
odzyskania niepodległości z udziałem Lwowskiego
Chóru „Echo”.
Uroczystości rocznicowe rozpoczną się mszą świętą za Ojczyznę
o godz. 10.00 w kościele pw. św. Anny w Piasecznie. Następnie
na placu Piłsudskiego odbędą się przemowy przedstawicieli
władz samorządowych i organizacji społecznych, po czym będzie można obejrzeć deﬁladę historyczną „Polskie drogi do niepodległości 2017”, przedstawiającą formacje wojskowe
i naród polski w zrywach narodowych. W deﬁladzie weźmie
udział grupa rekonstruująca m.in.: Legiony Piłsudskiego, Orlęta
Lwowskie, żołnierzy 1920 r., Ochotniczą Legię Kobiet, harcerzy
łączności, żołnierzy AK i Żołnierzy Niezłomnych. Deﬁladzie będą
towarzyszyły samochody pancerne oraz motocykle.
W godz. 11.00–14.00 zaplanowano Piknik Historyczny, podczas którego prezentowane będzie umundurowanie i wyposażenie z różnych epok, odbędą się też warsztaty, szkolenie
z musztry i strzelanie z moździerzy.
O godz. 12.00 w Przystanku Kultura zapraszamy na spotkanie historyczne „Do Niepodległości”, podczas którego sylwetki żołnierzy Legionów Piłsudskiego przedstawią autorzy
„Słownika Legionistów Polskich 1914–1918” – prof. dr hab. Janusz
Cisek z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ewa Kozłowska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego. Spotkanie tłumaczone będzie na język migowy.
Muzycznym akcentem obchodów będzie natomiast koncert Lwowskiego Chóru „Echo” o godz. 13.00 w auli błękitnej
Domu Paraﬁalnego w Piasecznie. Będzie to występ 35-osobowego chóru mieszanego, którego dewizą są słowa: „Pieśnią
do serca – sercem do Ojczyzny”. W repertuarze chóru znajdują
się pieśni sakralne, patriotyczne, lwowskie i popularne. Chór
jest laureatem konkursów i festiwali międzynarodowych.
Obchody zakończą „Spotkania z Pieśnią Niepodległą”
w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym, które prowadzić będzie prof. Grzegorz Nowik, a oprawę muzyczną i akompaniament do wspólnego śpiewania zapewni Stanisław Szczyciński.

Głębia głosu
Obdarzona wyjątkowym
głosem amerykańska wokalistka i autorka przejmujących tekstów Rykarda Parasol wystąpi w Piasecznie
17 listopada.
Artystka pochodzi z San
Francisco, ale, jak każdy bard,
poznała świat, o którym ma
niejedną mroczną historię do
opowiedzenia. Zaśpiewane
charakterystycznym, głębokim głosem utwory jej autorstwa tworzą przejmujący
klimat, utkany z osobistych
doświadczeń, obserwacji,
spotkań i przeżyć. Jej kreacja
Foto Hanna Pribitzer
sceniczna wyróżnia się elegancją, stylem i wysmakowanym wizerunkiem, nawiązującym do rockowego image’u.
Od ponad dekady Rykarda Parasol samodzielnie tworzy
muzykę, teksty i projekty graﬁczne wszystkich swoich płyt, których do tej pory wydała pięć. Rykarda dzieliła scenę z m.in. takimi wykonawcami jak: Frank Black, Asaf Avidan, …And You Will
Know Us by the Trail of Dead, Jolie Holland, Johnette Napolitano.
Występowała na wielu ważnych festiwalach, takich jak SXSW,
The Hardly Strictly Bluegrass Festival, Popkomm, Waves Vienna,
Waves Bratislava czy Heineken Opener.
W Piasecznie artystka wystąpi w Domu Kultury 17 listopada
o godz. 20.00. Bilety w przedsprzedaży dostępne są w portalu
biletyna.pl w cenie 25 zł.

