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Młynarski według
Machalicy

Sesja Rady Miejskiej

Zmiana rozkładu linii P-2

odbędzie się 13 grudnia
2017 r. o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

27 listopada zmieniony został
rozkład kursowania bezpłatnej linii P-2. Jest on dostępny
na stronie www.piaseczno.eu.
Trasa autobusu pozostaje bez
zmian.

Informacje
urzędowe:

Na targ po zakupy i na koncert

Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej
Sprawozdanie z pracy
burmistrza

str. 2

2 grudnia w Centrum Kultury
wystąpi z recitalem Piotr Machalica. Bilety do zdobycia
w konkursie na Facebooku
gminy.
*str. 8

Gmina projektuje nowe targowisko miejskie. Ma to być jednak miejsce, w którym będzie się
odbywał nie tylko handel, ale także spotkania, imprezy i koncerty.

str. 2

Parkingi w centrum
Gmina przygotowała dwa nowe darmowe parkingi przy ul. Nadarzyńskiej
i ul. Kilińskiego na łącznie 200 samochostr. 3
dów.

Inwestycje PWiK

Wizualizacja zadaszenia wg. nowej koncepcji przebudowy targowiska

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie realizuje wielomilionowe inwestycje podnoszące jakość życia
str. 4
mieszkańców.

W stronę czystszego
powietrza
Nowa uchwała antysmogowa, kontrole
straży miejskiej, montaż czujników monitorujących jakość powietrza to efekt działań
władz samorządowych w trosce o środowisko i zdrowie mieszkańców.
str. 5

Dom „Zośki”
Gmina wykupiła nieruchomość należącą
kiedyś do rodziny Tadeusza Zawadzkiego
„Zośki”. Planowany jest remont obiektu
i jego ponowne zagospodarowanie na
cele społeczne.
str. 7

Odpalamy choinkę

– Chcemy poprawić wizerunek tej części miasta, a także przywrócić ten teren
mieszkańcom. Obszar objęty jest programem rewitalizacji, budowane jest
tam obecnie Centrum Edukacyjno-Multimedialne, powstaną nowe drogi
i Trakt nad Perełką, a dopełnieniem będzie nowoczesne i eleganckie wielofunkcyjne targowisko, gdzie oprócz
handlu odbywać się będą koncerty, imprezy i spotkania – mówi Daniel Putkiewicz, zastępca burmistrza.
Targowisko czeka
przebudowa
Funkcjonujące targowisko nie do
końca spełnia oczekiwania zarówno
mieszkańców, jak i władz gminy. Handel prowadzony jest we wtorki i piątki

na około 500 stoiskach handlowych.
Stawki opłaty wahają się – w zależności od powierzchni, jaką zajmuje dane
stoisko – od 10 do 50 zł.
– Najważniejszym powodem naszej decyzji o przebudowie targowiska
jest zły stan techniczny tego obiektu.
Istniejąca zabudowa jest chaotyczna,
a do tego przestarzała i mocno wyeksploatowana – podkreśla pełnomocnik
burmistrza Anna Bednarska.
Mocno zdewastowana jest także
nawierzchnia targu. Oprócz tego teren
ten jest praktycznie pozbawiony zieleni, co mocno kontrastuje z coraz bardziej zadrzewionym miastem. – Zmieni
się to po dokonaniu planowanych nasadzeń – zapewnia Anna Bednarska.
Problemem targowiska są też toalety.

Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji Proinwest
Są one wprawdzie w budynku biura
i na terenie tzw. hali mięsnej, ale większość sprzedających i klientów korzysta
z mało wygodnych przenośnych toalet.
Kolejnym ważnym powodem, który
wpłynął na decyzję o przebudowie targowiska, jest zbliżająca się realizacja zadania dotyczącego przedłużenia i przebudowy ul. Żytniej, która ma połączyć
ulicę Jana Pawła II z Nadarzyńską. Ulica
ta przebiegać będzie bowiem częściowo
przez teren targu.
Jest już koncepcja, wkrótce
ruszy przetarg
Gmina ma już koncepcję przebudowy targowiska i trwają prace związane z przygotowaniem jego projektu
funkcjonalno-użytkowego. Szacunkowy

koszt budowy to około 10 milionów złotych. – Zależy nam na stworzeniu
w tym miejscu estetycznej przestrzeni
publicznej o czystym i funkcjonalnym
układzie. Chcemy, żeby nowe targowisko nie tylko pełniło funkcje handlowe,
ale także stwarzało warunki do organizacji różnego rodzaju wydarzeń okolicznościowych, imprez masowych, festynów czy wystaw – mówi zastępca
burmistrza Daniel Putkiewicz.
Po stworzeniu projektu funkcjonalno-użytkowego ogłoszony zostanie
przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”. – Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, przebudowane targowisko
powinno zacząć funkcjonować już
w 2019 roku – podkreśla wiceburmistrz Putkiewicz.

Parkowanie w centrum

4 grudnia rusza strefa płatnego parkowania w centrum miasta
– obszar A. Obszar B zacznie zaś funkcjonować pod koniec roku.

Zapraszamy na Kiermasz Świąteczny
10 grudnia na rynku w Piasecznie
str. 8

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Za pierwsze 45 minut postoju
opłata nie będzie naliczana, to dobra
wiadomość dla tych, którzy chcą
zrobić zakupy czy załatwić pilne
sprawy „na mieście”. Z kolei dla tych,
którzy chcą zatrzymać się na dłużej,
dostępne są cztery bezpłatne parkingi miejskie na łącznie blisko 500
samochodów: obok Urzędu Miasta
przy ul. Sierakowskiego, za siedzibą
sądu przy ul. Kościelnej, a także dwa
nowe – przy ul. Nadarzyńskiej oraz
ul. Kilińskiego.
W streﬁe działać będzie 12 urządzeń do pobierania opłat (9 w obsza-

rze A i 3 w obszarze B), które obsłużą
197 płatnych miejsc parkingowych.
Miejsca dla osób niepełnosprawnych
będą darmowe.
Strefa płatnego parkowania
obejmie:
obszar A:
– ul. Kościuszki od ul. Kościelnej do
ul. Wschodniej, łącznik przed Urzędem między ul. Kościuszki a ul. Sierakowskiego, ul. Sierakowskiego
wzdłuż placu Kisiela, ul. Rynkową;
obszar B:
– ul. Kościuszki od ul. Wschodniej do
ronda „Solidarności”.

Płatne parkowanie obowiązywać będzie w dni powszednie
w godz. 8.00 – 18.00:
• pierwsze 45 min. – 0,00 zł,
• za pierwszą godzinę (po 45 bezpłatnych minutach) – 2,50 zł,
• za drugą godzinę – 3,00 zł,
• za trzecią godzinę – 3,50 zł,
• za czwartą i kolejną godzinę – 2,50 zł.
Regulamin strefy płatnego parkowania dostępny jest na stronie
www.piaseczno.eu.
Równocześnie gmina uruchamia dwa nowe bezpłatne parkingi
(czytaj str. 3). *
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Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej w Piasecznie
SESJA 40
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Sprawozdanie z pracy burmistrza
od 18 października do 22 listopada 2017 r.

22 listopada 2017 r.

secznie, SP w Chylicach, SP
w Głoskowie, SP w Józefosławiu;
• remont ul. Ogrodowej w Józefosławiu;
• remont skrzyżowania ul.
Cyraneczki z ul. Wilanowską
w Józefosławiu wraz z organizacją ruchu;
• budowę ul. Śląskiej w Piasecznie;
• rozbudowę dróg gminnych:
ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami.

Radni przyjęli protokół z 40. sesji Rady Miejskiej. Sprawozdanie
z działalności między sesjami przedstawił przewodniczący Rady
Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu wniosków i interpelacji skarbnik zapoznała radnych z sytuacją ﬁnansową gminy.
Zmiany budżetowe
Radni wprowadzili następujące zmiany w budżecie:
– przesunięto 548 314 zł z przeznaczeniem na odsetki, a także środki
w wysokości 3 mln zł z przeznaczeniem na wykup gruntów;
– zwiększono plan dochodów i wydatków o 1 500 zł w związku
z przystąpieniem szkoły w Józefosławiu do programu Erasmus+,
zwiększono też dochody o 43 000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń;
– zwiększono dochody o 32 576 zł z tytułu korzystania ze środowiska, które przeznaczono na wymianę kotłów węglowych;
– przesunięto 100 000 zł na zakup iluminacji świątecznych;
– przesunięto środki na zadania remontowe;
– przeznaczono środki w wysokości 23 000 zł na zakup urządzeń
wielofunkcyjnych dla Biblioteki Publicznej;
– ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku;
– ze względu na zmianę koncepcyjną remontu ul. Granicznej
w Zalesiu Dolnym zwiększono wydatki o 500 000 zł;
– zmieniono załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Przedsięwzięcia WPF”;
– określono zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu
zapłaty lub rozkładania na raty terminu płatności należności
wobec gminy.
Zagospodarowanie przestrzenne:
– przystąpiono do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno oraz części wsi Żabieniec;
– wprowadzono zmiany w mpzp części wsi Chylice;
– przystąpiono do zmiany mpzp części miasta Piaseczna (Zalesie
Dolne);
– uchwalono mpzp dla części wsi Wólka Kozodawska;
– przystąpiono do sporządzenia mpzp części miasta Piaseczno
dla obszaru ograniczonego ulicami Szpitalną, Korczaka, Zagajnikową, Sienkiewicza, Gerbera, Czajewicza;
– wprowadzono zmiany w uchwałach o przystąpieniu do sporządzenia mpzp części wsi Józefosław III oraz części wsi Józefosław.
Nieruchomości:
– wyrażono zgodę na nabycie przez gminę nieruchomości 6/21
w Kamionce i lokalu nr 26 przy ul. Nadarzyńskiej 4 w Piasecznie;
– wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zielonej
w Piasecznie;
– postanowiono wydzierżawić działkę 39/30 przy ul. Zielonej
w Piasecznie oraz działki przy ulicach: Diamentowej, Wyczółkowskiego, Rubinowej, Żeglińskiego i przy ulicach Turkusowej oraz
Sosnowej w Piasecznie oraz działki 25/33 w Żabieńcu i przy ul.
Krzemowej w Chylicach.
Pozostałe:
– wyrażono zgodę na zapłatę podatków stanowiących dochody
budżetu gminy instrumentem płatniczym – kartą płatniczą;
– uznano za bezzasadne ponowne skargi na bezczynność burmistrza;
– postanowiono złożyć skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygniecie nadzorcze wojewody mazowieckiego w sprawie
stwierdzenia nieważności uchwały 1135/XXXVIII/2017;
– odrzucono skargę dotyczącą naruszenia interesu prawnego
w związku z uchwałami 1441/XLVII/2010, 462/XIX/2012 i 1589/LII/2014;
– nadano nazwę „Park Książąt Mazowieckich” parkowi miejskiemu
w Piasecznie;
– nadano nazwy „Barwinka” i „Victorii” ulicom wewnętrznym
i „Spacerowa” drodze publicznej w Józefosławiu oraz nazwy
„Norweska” i „Patagońska” drogom publicznym w Siedliskach;
– wyrażono zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki
PWiK Piaseczno poprzez ustanowienie nowych udziałów;
– określono wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej
na terenie miasta i gminy Piaseczno;
– przyjęto program współpracy gminy Piaseczno z organizacjami
pozarządowymi na rok 2018;
– uchwalono „Gminny Program Proﬁlaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2018 r.”;
– upoważniono burmistrza do zawarcia aneksu do „Porozumienia
z Miastem Stołecznym Warszawa”, w sprawie lokalnego transportu zbiorowego, oraz do podpisania porozumienia z gminą
Góra Kalwaria, dotyczącego powierzenia części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym gminie Piaseczno;
– nadano nazwy trzem pomnikom przyrody w parku miejskim;
– przyjęto program ochrony środowiska dla miasta i gminy Piaseczno na lata 2018–2021;
– przyjęto program „Piaseczyńska Karta Mieszkańca”;
– ustalono obszar B strefy płatnego parkowania, zaliczając do
niego miejsca postojowe wzdłuż ul. Kościuszki od ul. Wschodniej
do ronda „Solidarności”.
Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały dostępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.

Burmistrz ogłosił
przetargi na:
• dowóz uczniów do Szkoły
Podstawowej w Złotokłosie;
• dostawę produktów żywnościowych do stołówki w Szkole
Podstawowej w Złotokłosie;
• dostawę artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 5
w Piasecznie;
• zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych i zabawowych;
• modernizację budynku przy
ul. Warszawskiej 1;
• zakup węgla dla podopiecznych MGOPS;
• przygotowanie posiłków
dla podopiecznych MGOPS;
• specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dzieci z autyzmem,
podopiecznych MGOPS, świadczone w miejscu ich zamieszkania bądź w miejscu nauki;
• remont ul. Budowlanej w Chyliczkach;
• projekt ul. 4KDD w Józefosławiu;
• dostawę artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 8
w Piasecznie, SP nr 1 w Pia-

Burmistrz zatwierdził
przetargi na:
• dostawę żywności na potrzeby ZSP w Zalesiu Górnym;
• zakup energii elektrycznej
na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego
na lata 2018–2019;
• dowożenie uczniów wraz
z zapewnieniem opieki do i
ze SP w Zalesiu Górnym oraz
do GOSiR Piaseczno;
• dostawę, uruchomienie
oraz zarządzanie i eksploatację systemu Piaseczyński Rower Miejski;
• remont ul. Piaskowej w Piasecznie;
• budowę oświetlenia drogowego ul. Głównej w Piasecznie na odcinku od ul. Pod Bateriami do ul. Bobrowieckiej;
• remonty bieżące dróg gminnych;
• wykonanie tymczasowego
utwardzenia terenu przy ul.
Nadarzyńskiej;
• opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
modernizacji zespołu budynków

kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
pełnienie nadzoru autorskiego;
• dostawę produktów żywnościowych do SP w Jazgarzewie;
• remont nawierzchni chodnika przy ul. Gerbera w Piasecznie;
• remont ul. Beniowskiego na
odcinku od ul. Sułkowskiego
do ul. Głównej w Piasecznie;
• kontynuację budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego A2;
• dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
dla Urzędu Miasta.
Burmistrz unieważnił
przetargi na:
• wyposażenie pracowni przedmiotowych w gminie Piaseczno – unieważniono w części
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X;
• wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu
własności dróg gminnych – unieważniono w części I, II, III i IV;
• opracowanie projektu budowlanego modernizacji łącznika przy sali sportowej SP
w Głoskowie wraz z zagospodarowaniem terenu;
• zakup nowego ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP
w Chojnowie.
W tym okresie burmistrz zajmował się bieżącymi sprawami, m.in. odbyły się następujące spotkania i wydarzenia z udziałem burmistrza:
19 października
– spotkanie z dyrektorami szkół;

20 października
– ślubowanie klas I w SP w Zalesiu Górnym;
23 października
– udział w otwarciu nowej sali
gimnastycznej w szkole w Pracach Małych;
– udział w uroczystości z okazji 8. rocznicy działalności
PWiK Piaseczno;
24 października
– uroczyste otwarcie drogi
w Pęcherach;
26 października
– podpisanie aktu notarialnego na zakup Domu „Zośki”
w Piasecznie;
– udział w uroczystościach
z okazji 25-lecia teatrów A. Kolanowskiej;
7 listopada
– posiedzenie Rady Nadzorczej spółki PWiK Piaseczno;
13 listopada
– posiedzenie Rady Nadzorczej spółki PUK Piaseczno;
14 listopada
– wręczenie nagród dla przedszkoli z okazji rozstrzygnięcia
konkursu „Posadź Europejskie
Drzewko!”;
– spotkanie z prezydium Młodzieżowej Rady Gminy;
21 listopada
– obchody Dnia Pracownika
Socjalnego.
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.
*

Na targ po zakupy i na koncert
cd. ze str. 1
targowisku ma być również możliwość doładowania samochodów
z napędem elektrycznym.

Układ przestrzenny planowanego targowiska
Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji Proinwest
Na terenie przyszłego targowiska
przewidziano 254 stanowiska
handlowe – Jest to liczba mniejsza
niż obecnie. Wynika to ze zmniejszenia powierzchni targowiska,
co jest z kolei spowodowane budową ul Żytniej, ale także z wymogów projektowych i analizowanych przez nas potrzeb
mieszkańców– informuje Anna
Bednarska.

Zwiększy się za to liczba miejsc
parkingowych. W projekcie przewidziano 95 miejsc postojowych
dla klientów na terenie samego targowiska (plus 6 miejsc postojowych
dla osób niepełnosprawnych) oraz
48 miejsc przy projektowanej ul.
Żytniej. Swój pojazd będą mogli zaparkować także rowerzyści – dla
nich na całym terenie wyznaczone
zostaną 32 miejsca postojowe. Na

Praca w Urzędzie Miasta
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno poszukuje kandydatów na następujące stanowiska urzędnicze:

• inspektor w Biurze Promocji
i Informacji Gminy,;
• inspektor ds. melioracji i odwodnienia oraz inspektor ds. in-

Targowisko nie tylko
do handlu
Na terenie placu targowego –
oprócz stoisk handlowych – powstanie dużych rozmiarów konstrukcja zacieniająca, usytuowana
od strony ul. Jana Pawła II. Będzie
ona mogła służyć jako zadaszenie
widowni. Do konstrukcji przylegać będzie utwardzony plac przeznaczony na scenę.
Stanowiska handlowe o wymiarach 3x3 m, wraz z wydzielonymi miejscami postojowymi dla
dostawców o wymiarach 3x6 m,
zostały rozlokowane na całej powierzchni targowiska, w tym pod
konstrukcją zacieniającą.
Centralnie, przy wewnętrznej drodze manewrowej, obok
miejsc parkingowych, przewidziano lokalizację dwukondygnacyjnego budynku socjalno-biurowego, w którym znajdować się

frastruktury technicznej w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego;
• inspektor nadzoru robót budowlanych w Wydziale Inwestycji;
• inspektor ds. elektrycznych

będą m.in. ogólnodostępne toalety publiczne.
Po wschodniej stronie ul. Żytniej (w miejscu włączenia się
w Trakt nad Perełką) ma powstać
teren rekreacyjny w postaci zielonego skweru.
Cały teren zostanie oświetlony oszczędnym w eksploatacji
oświetleniem typu LED.
Nowa przestrzeń
publiczna
Targ ma być dobrze skomunikowany z centrum miasta. Będzie można do niego dotrzeć m.in.
nowo projektowanym Traktem
nad Perełką, który będzie przebiegał po sąsiedzku.
Nowe targowisko wraz z powstającym Centrum Edukacyjno-Multimedialnym (CEM) ma zasadniczo poprawić wizerunek tej
części miasta. – Obie inwestycje
mają nawiązywać do siebie stylem i tworzyć jedną otwartą przestrzeń publiczną – przekonuje wiceburmistrz Putkiewicz.

w Referacie ds. Zarządzania Energią;
•referent w Referacie Obsługi
Karty Mieszkańca;
Szczegóły ogłoszeń na stronie
www.bip.piaseczno.eu w dziale
„Praca w urzędzie”.
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Nowy obiekt publiczny
dla Józefosławia

Nowe parkingi
w centrum

Gmina stanęła przed szansą pozyskania dla mieszkańców Józefosławia dużej nieruchomości z budynkiem, w którym będzie można zorganizować ﬁlię Centrum
Kultury, ﬁlię biblioteki oraz publiczne przedszkole.
Trwają negocjacje z właścicielem
obiektu przy ul. Julianowskiej na
wysokości ul. Cyraneczki. To nowoczesny budynek o powierzchni
użytkowej około 1 400 mkw.,
z podziemnym parkingiem o powierzchni 500 mkw., usytuowany na działce o powierzchni
2 539 mkw.
Serce Józefosławia
Jednym z argumentów przemawiających za kupnem tej nieruchomości jest jego doskonała
lokalizacja u zbiegu dwóch kluczowych dla miejscowości ulic, w sąsiedztwie kanału Jeziorki. Już podczas opracowywanej w 2013 roku
przez urbanistów z holenderskiej
ﬁrmy RDH koncepcji na zagospodarowanie przestrzeni publicznej
– ta okolica wskazana została jako
„serce Józefosławia”, gdzie należałoby koncentrować usługi publiczne oraz powiększyć strefę zieleni. Potrzebę stworzenia takiego
miejsca potwierdziło także badanie przeprowadzone na zlecenie
gminy w 2014 roku przez dr Dorotę Mantey. Potwierdzeniem
słuszności tej koncepcji były również analizy przedplanistyczne
oraz dyskusje i wnioski mieszkańców przy wyłożeniu planu.
Kompromisowe
rozwiązanie
W toku trwających prac nad
nowym planem zagospodarowania przestrzennego w Józefosławiu
zaproponowanych zostało kilka lokalizacji dla usług kultury i zieleni
publicznej. Zieleń taka na wniosek

dynku przy ul. Uroczej, gdzie również powstała ﬁlia biblioteki. Wówczas był to jedyny obiekt w okolicy,
który spełniał minimalne wymagania dla takich funkcji – jednak
od początku lokalizacja ta traktowana była jako rozwiązanie
tymczasowe. Trzyletnia umowa z ﬁrmą Green Oak Sp. z o.o.
została przedłużona 1 września
2017 roku na kolejne trzy lata, z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Za 490 mkw.
powierzchni, łącznie z korytarzami, jednostki organizacyjne
gminy płacą około 246 000 zł rocznie, nie licząc opłat za media.
Ta część miejscowości określana jest mianem serca Józefosławia
RDH Architekci Urbaniści
mieszkańców wpisana została szłości, gdyż wykorzystanie tego
m.in. na przedmiotowej działce,
terenu uzależnione jest od woli
dlatego jej właściciel wystąpił do właściciela nieruchomości, który
gminy z propozycją jej wykupu. ma na tym terenie magazyny. Nie
Ma do tego prawo, jak również do mówiąc o tym, że jakakolwiek
uzyskania odszkodowania z tego
nowa inwestycja wiąże się z butytułu. Dlatego władze gminy dową i procesem inwestycyjnym,
uznały, że warto z właścicielem który potrwałby co najmniej kilka
rozmawiać, bo jest to dobra okazja lat. Obiekt przy ul. Julianowskiej
do pozyskania tej nieruchomości jest zaś gotowy do adaptacji. Gdyby
na cele publiczne dla mieszkańców. doszło do zakupu, to już w przyLokując tam usługi kultury, gmina szłym roku w części obiektu moodstąpiłaby od podobnych zapisów głyby tam zaistnieć funkcje puna działkach przy ul. Ogrodowej, bliczne.
gdzie takie usługi wpisano w projekcie planu, co również wiąże się Stan obecny
z koniecznością wypłaty odszkoPrzez wiele lat Józefosław dydowania. Rozważana była też lonamicznie się rozwijał, jednak nie
kalizacja usług kultury przy ul. XXI funkcjonowały tam żadne funkwieku, gdzie w projekcie planu cje publiczne. Chcąc to zmienić,
przewiduje się powstanie parku. obecne władze uruchomiły ﬁlię
Jednak realizacja jakichkolwiek zaCentrum Kultury, najpierw w pomierzeń w tamtym miejscu jest
rozumieniu z proboszczem na tekwestią bliżej nieokreślonej przyrenie paraﬁi, a od 2014 roku w bu-

Zapłać kartą
W Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie
już wkrótce mieszkańcy będą mogli płacić kartą.

Foto: pixabay.com

Gmina Piaseczno planuje przystąpić do „Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej”, który na początku
kwietnia został uruchomiony
przez Ministerstwo Rozwoju we
współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.
W ocenie autorów programu umożliwienie płatności kartą w urzędach administracji
publicznej i w jednostkach samorządowych to nie tylko większa wygoda dla mieszkańców,
ale także jeden z czynników
ograniczających tzw. szarą strefę. Program realizowany jest
w związku z zawartym pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. „Porozumieniem
w sprawie współpracy w ra-

Nie ma jak na swoim
Własny obiekt daje poczucie
stabilizacji i bezpieczeństwa oraz
możliwość rozwoju. W tym roku
Biblioteka Publiczna otrzymała
grant w wysokości 1,2 mln zł na
modernizację swoich obiektów.
Należy jednak pamiętać, że zgodnie z warunkami konkursu takie
środki można wykorzystać – teraz
lub w przyszłości – jedynie posiadając tytuł własności modernizowanego obiektu. W nowym
budynku o powierzchni 1000
mkw. będzie można także otworzyć przedszkole dla 100 dzieci,
a wiemy, że budowa przedszkola
od podstaw, łącznie z zakupem
działki, to wydatek co najmniej
kilku milionów złotych. Ostateczna cena zakupu budynku
przy ul. Julianowskiej nie jest jeszcze znana, trwają negocjacje,
a punktem wyjścia do rozmów
jest operat szacunkowy.
*

mach upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej”.
– 22 listopada na sesji Rady Miejskiej podjęta została
uchwała w sprawie płatności
bezgotówkowych w Urzędzie
Miasta i Gminy w Piasecznie.
Teraz zostanie złożona do Ministerstwa Rozwoju deklaracja
przystąpienia Urzędu do tego
programu – informuje sekretarz
gminy Arkadiusz Czapski.
Płatność kartą w Urzędzie
ma być możliwa od początku
2018 roku. Opłacić kartą będzie
można wszystkie swoje zobowiązania w stosunku do gminy.
Płatności kartą będzie można
dokonać w kasie na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy
przy ul. Kościuszki 5.
*

Poszukujemy pracownika ds. promocji
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ogłosił nabór na stanowisko inspektora w Biurze
Promocji i Informacji.
Od potencjalnego kandydata
oczekujemy m.in. znajomości
obsługi programów graﬁcznych,
doświadczenia w administrowa-

niu stronami internetowymi
oraz kontami społecznościowymi. Zatrudniona osoba będzie
równocześnie członkiem zespołu
redakcyjnego „Gazety Piaseczyńskiej”, dlatego w jej pracy niezbędna będzie umiejętność przygotowywania komunikatów pra-

sowych, a mile widziane będą
uzdolnienia w kierunku fotograﬁi prasowej czy umiejętność kręcenia i montażu krótkich reportaży ﬁlmowych.
Niezbędnym wymogiem
formalnym jest wyższe wykształcenie oraz udokumento-

wany co najmniej 3-letni staż
pracy.
Wymagane dokumenty
można składać do 8 grudnia
2017 r. Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie gminy:
www.bip.piaseczno.eu w zakładce „Praca w urzędzie”.

Gmina przygotowała dwa nowe darmowe parkingi przy
ul. Nadarzyńskiej i ul. Kilińskiego na łącznie 200 samochodów
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
Budowa parkingów została zakończona pod koniec listopada. Tak więc tuż przed uruchomieniem strefy płatnego
parkowania dostępnych będzie więcej dodatkowych bezpłatnych miejsc niż łącznie wszystkie miejsca objęte strefą,
których jest 195. To dobra wiadomość zarówno dla osób
pracujących w centrum Piaseczna, które będą mogły bezpłatnie zaparkować tam swój samochód, jak i dla tych,
którzy potrzebują zrobić zakupy czy załatwić inną pilną
sprawę w centrum miasta. Dla nich bowiem uruchamiana
strefa przewiduje darmowe pierwsze 45 minut, a jest
szansa na to, że dzięki „wymuszonej” rotacji łatwiej będzie
znaleźć takie miejsce w pobliżu danego punktu usługowego. Przypominamy, że płatne parkowanie w wyznaczonej streﬁe będzie obowiązywać od 4 grudnia 2017 r.

Gmina dokłada się
do infrastruktury

Zakończył się remont nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Gerbera. To droga wojewódzka, jednak zleceniodawcą robót
była gmina Piaseczno
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
To częsta praktyka, że nasza gmina dokłada się ﬁnansowo
lub rzeczowo do zadań inwestycyjnych powiatu czy województwa. Zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę drogową.
Na wymianę starych płyty chodnikowych na kostkę brukową wzdłuż ul. Gerbera gmina wydała 344 400 zł. Prace zostały
zrealizowane w wyniku porozumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w ramach pomocy rzeczowej.
W tym roku gmina udzieliła również dotacji celowych
dla powiatu piaseczyńskiego na łączną kwotę ponad 3,5 mln
zł. Dzięki zaangażowaniu gminy i wsparciu kwotą 1,3 mln zł
powstało m.in. rondo w Woli Gołkowskiej na skrzyżowaniu
ulic Gościniec i Rybnej. Doﬁnansowana kwotą 400 tys. zł została również budowa chodnika wzdłuż ul. Mazowieckiej
w Bobrowcu, na odcinku od ul. Żwirowej do ul. Bobrowieckiej. Z kolei 935 tys. zł przeznaczone zostało na budowę
ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej w Zalesiu Górnym
(ul. Parkowa i ul. Leśnych Boginek) oraz budowę chodnika
wzdłuż ul. Parkowej od ronda do skrzyżowania z ul. Południową. Także projekt i wykonanie skrzyżowania ul. Julianowskiej z ul. Chyliczkowską w Piasecznie zyskał doﬁnansowanie w kwocie 400 tys. zł. Z budżetu samorządu gminnego
sﬁnansowano również przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej z Piaseczna przez
Chylice i Chyliczki (200 tys. zł) oraz budowę nakładki asfaltowej na ul. Złotych Piasków w Antoninowie (300 tys. zł).
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Inwestycje w stacje uzdatniania
wody i kanalizację
Gminna spółka – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. – realizuje obecnie wielomilionowe
inwestycje mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego.
na użytkowanie to 19 stycznia
2018 roku;
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie, etap I – budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
tłoczni ścieków PG7 wraz z towarzyszącą infrastrukturą na
terenie miejscowości Runów
i Głosków – 14 lipca 2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację powyższego
zadania; termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na
użytkowanie upływa 19 stycznia 2018 roku.

Rozbudowywana stacja uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie
– Od wielu lat działania na rzecz
rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Piaseczno są jednym z priorytetów
samorządu – mówi burmistrz
Zdzisław Lis. Dodaje jednocześnie, że takie inwestycje nie
tylko zwiększają komfort i jakość życia mieszkańców, ale
także przyczyniają się do poprawy środowiska naturalnego.
– Działania proekologiczne mają
dla nas ogromne znaczenie –
przekonuje burmistrz.
Współpraca
z Wojewódzkim Funduszem
Od wielu lat PWiK Piaseczno
w zakresie realizacji inwestycji
wodno-kanalizacyjnych ściśle
współpracuje z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. – Współpraca z Funduszem ma dla nas ogromne

znaczenie. Pożyczki z WFOŚiGW
udzielane są na korzystniejszych
warunkach niż te dostępne na
rynku komercyjnym. Oprócz
tego, w przypadku spełnienia
określonych przez Fundusz wymagań w zakresie korzystnego
wpływu danej inwestycji na środowisko naturalne (tzw. efekt
ekologiczny), część takiej pożyczki jest przez WFOŚiGW
umarzana – informuje Paweł
Wojciechowski, prezes zarządu
PWiK.
Obecnie – we współpracy
z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
realizuje następujące inwestycje:
• rozbiórka i budowa stacji
uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie – inwestycja jest doﬁnansowana przez

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

WFOŚiGW w formie pożyczki
w kwocie 7 116 450,00 zł; termin
uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie tego
przedsięwzięcia to 31 grudnia
2018 roku;
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie, etap II – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tłoczni ścieków PG23 wraz
z towarzyszącą infrastrukturą
na terenie miejscowości Runów
– inwestycja jest doﬁnansowana przez WFOŚiGW w formie pożyczki w kwocie 2 000
000,00 zł; termin uzyskania
prawomocnego pozwolenia na
użytkowanie tego przedsięwzięcia to 19 stycznia 2018 roku;
• rozbudowa stacji uzdatniania
wody w Bobrowcu – na doﬁnansowanie tego zadania w formie
pożyczki w kwocie 4 015 278,02
zł Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w marcu bie-

żącego roku uzyskało od WFOŚiGW promesę; przewidywany
termin podpisania umowy na
doﬁnansowanie tej inwestycji
to listopad br., a termin uzyskania prawomocnego pozwolenia
na użytkowanie – 30 listopada
2018 roku.
Inwestycje realizowane z
własnych środków
Z uwagi na fakt, że PWiK nie
musiało angażować własnych
środków we wspomniane wyżej zadania, spółka mogła przystąpić do realizacji dwóch kolejnych inwestycji. Są to:
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, etap I – Pilawa – 10 maja
2017 roku została podpisana
umowa z wykonawcą na realizację tego zadania; planowany
termin uzyskania pozwolenia

W planach dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie
planuje dalszą rozbudowę sieci
kanalizacyjnej na terenie
gminy. Obecnie trwają prace
związane z wykonaniem dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Bateriami w Piasecznie i w ul.
Gołkowskiej (oraz sąsiednich
ulicach: Soroki, Ketlinga, Oleńki
Billewiczówny, Bohuna, Trylogii, Jazdy Polskiej i Łąkowej)
w Gołkowie.
Spółka ogłosiła w bieżącym
roku przetarg na opracowanie
dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pęcherach, Grochowej i Bogatkach, a w najbliższym
czasie ogłosi przetarg na opracowanie projektu budowlanego
i wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Henrykowie Uroczu,
Szczakach i Wólce Prackiej.

czenia. Wzywa także tych właścicieli nieruchomości, którzy
nielegalnie podłączyli się do
sieci kanalizacyjnej, aby te przyłącza zalegalizowali. – Zamiast
karać mieszkańców, stosujemy
metodę perswazji. Przekonujemy, że przyłączenie do sieci
będzie dla nich korzystne. Organizujemy też akcje promocyjne. W tym roku była to akcja
„Promocja za 0 zł”, w ramach
której mieszkańcy zlecili naszej
spółce wykonanie około 130
przyłączeń ich nieruchomości
do kanalizacji sanitarnej. Łącznie w tym roku, do 31 października, wydaliśmy 397 warunków
technicznych oraz przyjęliśmy
w sumie 158 zleceń na wykonanie przyłączy – informuje prezes PWiK Paweł Wojciechowski.
Począwszy od drugiego
kwartału bieżącego roku, PWiK
prowadzi też systematyczne
kontrole nieruchomości położonych na terenie gminy, których
celem jest wyeliminowanie nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej. –
Jak dotąd zostało ukaranych
dwudziestu właścicieli nieruchomości, głównie deweloperów. Pozostali właściciele nieruchomości
zostali wezwali do złożenia wyjaśnień – mówi prezes PWiK Piaseczno.

Obowiązek przyłączenia
do sieci kanalizacyjnej
Spółka przypomina mieszkańcom o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej tam, gdzie istnieje
techniczna możliwość przyłą-

PWiK sadzi drzewa
Przedsiębiorstwo dokonało
w listopadzie br. nasadzeń 233
drzew i 35 mkw. krzewów na terenach należących do spółki.
Rośliny zostały posadzone
głównie na terenach oczyszczalni ścieków przy ul. Żeromskiego w Piasecznie, w Wólce Kozodawskiej oraz w Głoskowie. Zieleń ma swój udział
w neutralizowaniu nieprzyjemnego zapachu z instalacji.

Kompostujmy zielone
odpady
Alternatywą dla utylizacji
odpadów zielonych jest ich
kompostowanie w przydomowych kompostownikach. Zyskujemy w ten sposób dodatkowo kompost doskonały dla
naszych ogródków czy trawników. – Prowadziliśmy akcje edukacyjne i konkursy, w których
można było wygrać kompostownik, myślimy nad sposobami, jak jeszcze zachęcić
mieszkańców do takiego rozwiązania – mówi burmistrz
Zdzisław Lis. – Mamy też pomysły na nową lokalizację, gdzie
PUK mógłby sprawniej rozpakowywać zielone odpady – dodaje
burmistrz.

Płacimy za to wszyscy
Problem, z którym się spotykamy, nie jest generowany przez
mieszkańców, którzy wystawiają
kilka worków, a przez te osoby,
które wystawiają ich kilkadziesiąt,
a nawet więcej. Nie jest to sytuacja sprawiedliwa, skoro opłata
śmieciowa jest taka sama dla
wszystkich. – Będę rozmawiał z
radnymi nad tą kwestią i być
może w kolejnym roku zrewidujemy nasze podejście, oferując limity odbieranych worków w ramach podstawowej opłaty. Może
takie rozwiązanie przekona niektórych do kompostowania, a jeśli
nie, to być może będziemy musieli
dopłacić, skoro chcemy, aby z naszej działki zniknął każdy liść –
wyjaśnia burmistrz Zdzisław Lis.

Liście lecą z drzew…
W listopadzie wystąpiły przejściowe problemy z odbiorem odpadów biodegradowalnych, zwłaszcza w okolicach gęsto zadrzewionych działek w Zalesiu Dolnym czy Zalesiu Górnym.
Sytuacja jest powoli opanowywana, jednak wzdłuż niektórych
posesji nadal piętrzą się worki ze
zgrabionymi liśćmi. Odkąd gmina
zmieniła zasady odbioru i zniosła
limit na wystawiane worki, ich
ilość kilkukrotnie zwiększyła się
w stosunku do lat poprzednich. –
Przepraszamy za niedogodności,
do końca listopada powinny zostać odebrane wszystkie wystawione przed posesje worki z odpadami biodegradowalnymi –
deklaruje Renata Skalska, prezes
PUK Piaseczno. Miejska spółka
robi co może, ale napotyka na

obiektywne trudności z zagospodarowaniem takiej ilości odpadów. Z wyliczeń wynika, że tylko
z dwóch rejonów, które zamieszkuje 29 tysięcy mieszkańców, odbieranych jest 4 000 ton zielonych
odpadów. W okresie jesiennym są
to dziesiątki, a nawet setki ton
dziennie.
Przeciążone instalacje
Zgodnie z przepisami odpady muszą traﬁać do instalacji
ujętych w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami, których
jest tylko kilka w województwie.

Jedna instalacja jest w stanie
przyjmować dziennie 30–50
ton, a obsługuje nawet kilkadziesiąt gmin. Dodatkowo odpady te
muszą zostać dostarczone bez
worków, a od mieszkańców odbierane są w workach. – To spowalnia cały proces – mówi Renata Skalska. – Dostaliśmy
tymczasową zgodę na rozpakowywanie tych odpadów w naszej bazie na ul. Technicznej, ale
powierzchnia naszej działki jest
zbyt mała w stosunku do potrzeb – dodaje prezes PUK Piaseczno.

Foto Piotr Michalski
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W stronę czystszego powietrza
Sejmik Województwa Mazowieckiego
przyjął tzw. uchwałę antysmogową,
która będzie obowiązywała na terenie
całego województwa mazowieckiego.

Foto: pixabay.com
Województwo mazowieckie
jest trzecim polskim regionem
(po Śląsku i Małopolsce), w którym samorząd podjął taką
uchwałę. Wprowadza ona między innymi ograniczenia w używaniu pieców, kotłów i komin-

ków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu, czyli jednolitych dla całej Unii Europejskiej
norm, przepisów i regulacji
określających emisję zanieczyszczeń, które traﬁają do atmosfery.

Kiedy regulacje wejdą
w życie?
Uchwała wejdzie w życie
po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Postanowienia
w niej zawarte będą jednak
wprowadzane stopniowo, aby
mieszkańcy mieli czas, żeby
dostosować się do nowych regulacji. I tak:
• wszystkie nowe instalacje
(piece, kominki i kotły) będą
musiały spełniać wymagania
ekoprojektu od dnia wejścia
w życie uchwały;
• od 1 lipca 2018 r. nie wolno
będzie spalać mułów i flotokoncentratów
węglowych
oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
węgla brunatnego oraz paliw
stałych produkowanych z ich
wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej
o uziarnieniu 0–3 mm; nie będzie można także spalać paliw
zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym
powyżej 20 proc. (czyli np. mokrego drewna);
• do końca 2022 r. użytkownicy
najgorszej jakości kotłów na węgiel lub drewno (tzw. kopciuchów), które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg
normy PN-EN 303-5:2012, będą
musieli wymienić je na kotły
spełniające wymogi ekoprojektu;
• do końca 2027 r. będą musieli
wymienić kocioł na zgodny
z wymogami ekoprojektu użytkownicy kotłów na węgiel lub
drewno klasy 3 lub 4 wg normy
PN-EN 303-5:2012;
• użytkownicy kotłów klasy 5
wg normy PN-EN 303-5:2012

10 listopada 2017 r. gmina Piaseczno podpisała umowę z konsorcjum Czujnikimiejskie.pl zawiązanym przez spółki Lightlog
Sp. z o.o. oraz Zdrochem Sp. z o.o.
na wykonanie systemu do pomiaru zanieczyszczeń powietrza.
Zgodnie z umową do końca
listopada br. wykonawca systemu zamontuje na terenie
gminy Piaseczno 30 stacji monitoringowych, z czego 27 stacji będzie wyposażonych w sensory
do pomiaru poziomu stężeń
pyłu PM10 i pyłu PM2,5, natomiast 3 stacje będą wyposażone
w sensory do pomiaru poziomu
stężeń: NOX, SOX, O3, pyłu PM10
i pyłu PM2,5. Dodatkowo każda
ze stacji będzie dokonywać pomiarów temperatury i wilgotności powietrza.
Stacje badają stężenie zanieczyszczeń metodą optyczną (Laser Optical Particle Counter),
a dzięki wbudowanym źródłom
zasilania ich praca odbywa się bez

konieczności doprowadzenia zasilania zewnętrznego. Ewentualne ładowanie lub wymiana źródeł zasilania przez cały okres
obowiązywania umowy realizowana będzie przez wykonawcę i
na jego koszt. Aluminiowa obudowa stacji sprawia, że są one odporne na warunki atmosferyczne.
W zależności od warunków technicznych dla danej lokalizacji stacje monitoringowe będą przesyłały zgromadzone dane do centrali
za pomocą systemów radiowych
GSM lub Wi-Fi.
Aplikacja zapewniająca wizualizację danych pomiarowych
będzie się składała z trzech modułów. Pierwszym będzie ogólnodostępny portal z treścią
informacyjną o systemie do pomiaru zanieczyszczeń powietrza, drugim – dedykowany panel administracyjny dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno umożliwiający dokonywanie analizy uzyskanych

danych pomiarowych, natomiast trzecim – ogólnodostępny
interaktywny panel informacyjny zgodny z kolorystyką
strony internetowej Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno, na
którym zostaną zaprezentowane lokalizacje stacji oraz dane
pomiarowe. Panel ten zawierać
będzie zakładkę informującą
o możliwości zadawania pytań
dotyczących systemu, zgłaszania nieprawidłowości w jego
funkcjonowaniu, uwag technicznych czy awarii. W przypadku zaistnienia warunków
bądź zdarzeń uniemożliwiających wiarygodny pomiar zanieczyszczeń powietrza (np. uszkodzenie stacji przez osoby trzecie,
anomalie pogodowe itp.) mieszkańcy zostaną poinformowani
o zaistniałej sytuacji przez rzeczony panel informacyjny.
W celu zapewnienia jak najwyższej jakości systemu oraz
rzetelności i wiarygodności uzyskiwanych danych kalibracja
stacji monitoringowych wykonywana będzie przez Wydział
Chemii Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego nie rzadziej
niż co 6 miesięcy. Na czas wy-

Będą kontrole palenisk

będą mogli z nich korzystać do
końca ich żywotności;
• do końca 2022 r. posiadacze kominków będą musieli wymienić
je na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć
kominki w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości
określonych w ekoprojekcie.
Czy będą kary?
Przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwała przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. Każdy użytkownik kotła, pieca lub kominka – na
żądanie kontrolującego – będzie
zobowiązany do przedstawienia
dokumentów potwierdzających,
że stosowane przez niego urządzenie jest zgodne z wymogami,
jakie wprowadza uchwała antysmogowa (dokumentem takim
może być np. instrukcja użytkowania lub dokumentacja techniczna urządzenia).
Kontrola będzie mogła również dotyczyć jakości stosowanego w urządzeniu grzewczym
paliwa. Aby potwierdzić jego jakość, użytkownik będzie
zobowiązany posiadać odpowiedni dokument (np. fakturę
zakupu paliwa lub świadectwo
jakości).
Kontrole będą mogły być
przeprowadzane m.in. przez
straż miejską, upoważnionych
pracowników Urzędu Miasta
i Gminy, a także przez policję
oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Za niestosowanie się
do zapisów uchwały antysmogowej grozić będzie mandat do
500 zł lub grzywna do 5000 zł.
*

Gmina montuje czujniki smogu
Trwa montaż 30 stacji do monitoringu zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy
Piaseczno. System uruchomiony zostanie
jeszcze w tym roku.
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konania kalibracji wykonawca
ma dokonać montażu stacji zamiennych, co zapewni ciągłość
pracy całości systemu.
W celu jak najbardziej reprezentatywnego rozmieszczenia
stacji wytypowano trzydzieści
lokalizacji w większości obejmujących działki będące własnością
gminy Piaseczno. Wobec znacznego zaludnienia miasta Piaseczna około 35% czujników zostanie zainstalowanych na jego
terenie, natomiast pozostałe 65%
traﬁ na zurbanizowane obszary
wiejskie naszej gminy. Stacje
wchodzące w skład systemu
będą oznaczone tabliczkami informacyjnymi o wymiarach
14x14 cm przymocowanymi do
płyty czołowej urządzenia.
Lokalizacje:
11 czujników rozlokowanych będzie na terenie miasta
Piaseczna, po dwa w Zalesiu
Górnym i Głoskowie oraz po
jednym w Józefosławiu, Jazgarzewie, Chylicach, Chyliczkach,
Chojnowie, Woli Gołkowskiej,
Złotokłosie, Bogatkach, Bobrowcu, Grochowej, Jastrzębiu,
Mieszkowie, Siedliskach, Wólce
Prackiej i Żabieńcu.
*

Straż miejska ma kontrolować, czym palimy w piecach.
Podpisane zostało porozumienie z laboratorium, a funkcjonariusze zostaną wyposażeni w odpowiedni sprzęt
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
W związku z pogarszającą się jakością powietrza na terenie
Mazowsza i częstymi alertami smogowymi nasilą się kontrole
rodzaju surowców spalanych w piecach. – Karanie mieszkańców nie jest naszym celem, a ostatecznością. Musimy wspólnie
zadbać, żeby na terenie naszej gminy powietrze było jak najlepszej jakości. To bardzo ważne, bo chodzi o nasze zdrowie
i jakość życia – przekonuje burmistrz Zdzisław Lis.
Co może kontrolować straż miejska
Kontrole będą przeprowadzane na terenie prywatnych
posesji, jak i ﬁrm. – Impulsem do kontroli są często anonimowe
doniesienia mieszkańców. Patrol straży miejskiej może też
podjąć interwencję z własnej inicjatywy, gdy widzi na przykład
czarny dym wydobywający się z komina. Przyczyną kontroli
może być też brak złożonej deklaracji śmieciowej – mówi Mariusz Łodyga, komendant Straży Miejskiej w Piasecznie.
Straż miejska ma prawo kontrolować czy mieszkańcy pozbywają się odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami. Sprawdzany jest też rodzaj paliwa używanego do ogrzewania oraz to, czy w piecach nie są spalane odpady komunalne
lub niedozwolone substancje.
Z czego wynikają uprawnienia kontrolne straży miejskiej
Strażnik miejski ma prawo:
– wstępu na teren nieruchomości lub obiektu;
– przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
– żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania
i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia
stanu faktycznego;
– żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich
danych mających związek z problematyką kontroli.
Uprawnienia te wynikają z art. 379 ust. 1-3 ustawy o prawie
ochrony środowiska, w związku z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, ustawą o samorządzie gminnym oraz
regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
W trakcie kontroli strażnicy na prośbę mieszkańca mają
obowiązek przedstawić stosowne upoważnienie od burmistrza
oraz wyjaśnić powód interwencji.
Co grozi za spalanie niedozwolonych substancji
Kontrolując daną posesję, straż miejska sprawdza przede
wszystkim, co spalane jest w piecu, jakim materiałem opałowym
dysponuje właściciel oraz gdzie leżą odpady stałe (czy nie znajdują się one w okolicy pieca i nie są przygotowane do spalania).
Podczas kontroli robiona jest jej dokumentacja fotograﬁczna,
a zdjęcia wraz z notatką służbową są dołączane do akt sprawy.
Jeśli strażnicy stwierdzą, że doszło do wykroczenia i na
terenie danej posesji spalane są na przykład śmieci, mogą nałożyć mandat karny w wysokości do 500 zł. Kontrolowany ma
prawo odmówić przyjęcia mandatu i wówczas spawa jest kierowana do sądu. Sąd może nałożyć na obwinionego grzywnę
w wysokości do 5 000 zł.
W razie odmowy przyjęcia przez mieszkańca mandatu straż
miejska będzie pobierać próbki popiołu z palenisk na terenie
posesji. Będą one przesyłane do akredytowanego laboratorium,
które przeprowadzi ich analizę i wyda opinię. Analiza taka pozwala wykazać, czy w danym piecu były spalane substancje zabronione nie tylko w dniu kontroli, ale nawet kilka dni wcześniej.
– Gdy będziemy zmuszeni do pobrania próbek popiołu
i wysłania ich do analizy, a akredytowane laboratorium potwierdzi, że w piecu były spalane niedozwolone substancje,
będziemy domagali się od właściciela posesji zwrotu kosztów
analizy – mówi komendant Mariusz Łodyga.
Straż miejska przypomina także, że o ile spalanie w piecu
substancji niedozwolonych jest traktowane jako wykroczenie,
o tyle odmowa wpuszczenia na teren posesji funkcjonariuszy
dokonujących kontroli zmienia kwaliﬁkację czynu na przestępstwo uregulowane w art. 225 § 1 kodeksu karnego. Czyn
ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat trzech.
– W przypadku niewpuszczenia funkcjonariuszy dokonujących
kontroli na teren posesji sprawę będziemy przekazywać policji
– informuje komendant.
Telefon alarmowy do straży miejskiej: 986
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Ścieżka historyczna
w Józefosławiu
Kilka dni temu na terenie Józefosławia pojawiły się plansze informacyjne oraz tabliczki na historycznych przedwojennych
domach.

Gmina Piaseczno przy wsparciu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jazgarzewie rozpoczęła cykl szkoleń dla młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
W warsztatach prowadzonych przez strażaków w trzech szkołach podstawowych – w Jazgarzewie, Gołkowie oraz Głoskowie
– wezmą udział uczniowie klas siódmych oraz klas drugich
i trzecich gimnazjalnych. Zakres szkolenia obejmuje:
1. wyjaśnienie zasad bezpiecznego postępowania w rejonie
wypadku;
2. naukę wzywania odpowiedniej pomocy;
3. naukę zakładania kołnierza ortopedycznego oraz obsługi
automatycznego deﬁbrylatora zewnętrznego;
4. naukę samodzielnego wykonania resuscytacji krążeniowooddechowej,
5. naukę udrożnienia dróg oddechowych, ułożenia osoby nieprzytomnej w pozycji bezpiecznej oraz wyczuwania tętna
i rozpoznawania podstawowych czynności życiowych człowieka.
W pierwszym, inauguracyjnym spotkaniu z uczniami z Jazgarzewa wzięła udział wiceburmistrz Hanna KułakowskaMichalak, która wytłumaczyła młodzieży, dlaczego nauka
z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest tak ważna.

Zasady segregacji odpadów
bez zmian
Mimo wejścia w życie 1 lipca br. rozporządzenia ministra
środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w gminie Piaseczno do grudnia 2018 roku będą obowiązywały dotychczasowe zasady segregacji.
Rozporządzenie przewiduje, że umowy, które były wcześniej przez gminy podpisane, zachowują ważność do końca
okresu, na jaki zostały zawarte, nawet jeśli są niezgodne z
treścią rozporządzenia, określającą wymagania w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W związku z tym w gminie Piaseczno obowiązują dotychczasowe zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1. Selektywne odpady należy gromadzić w pojemnikach lub
workach przeznaczonych do tego celu.
2. Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych i prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz worki do odbioru
odpadów biodegradowalnych ma obowiązek zapewnić właściciel nieruchomości. Worki do prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów „suchych” i szkła zapewnia gmina Piaseczno.
3. Selektywna zbiórka odpadów odbywa się z podziałem na
następujące frakcje:
a) odpady surowcowe, „suche” (gromadzone w przezroczystych żółtych workach lub pojemnikach koloru żółtego): papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia;
b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (gromadzone w
przezroczystych zielonych workach lub pojemnikach koloru
zielonego);
c) bioodpady i odpady zielone (gromadzone w pojemnikach,
kontenerach lub w przezroczystych workach o pojemności
maksymalnie 120 litrów dowolnego koloru, z wyłączeniem
koloru żółtego i zielonego) – zbiórka tych odpadów prowadzona jest w okresie od wiosny do jesieni (marzec – listopad);
d) odpady zmieszane komunalne (gromadzone w opisanych
pojemnikach lub kontenerach).
W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian odnośnie do sposobu gromadzenia odpadów komunalnych – będziemy Państwa na bieżąco informować.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami
telefonów: 22 736 29 83, 22 736 29 84, 22 736 29 85, 22 736 29 88,
a także na stronie internetowej: www.odpady.piaseczno.eu.

Takich domów jest w Józefosławiu jeszcze pięć. Projekt ma na
celu przybliżenie mieszkańcom
ciekawej historii Józefosławia.
Józefosław to dawna kolonia niemiecka o nazwie Ludwigsburg, która powstała na
początku XIX wieku w okresie,
gdy tereny te były częścią zaboru pruskiego. Obok Józefosławia podobne kolonie powstały
m. in. w Starej i Nowej Iwicznej.
W kolejnych latach tereny te

były częścią Księstwa Warszawskiego, a następnie Królestwa
Polskiego (w ramach zaboru rosyjskiego). Ludność pochodzenia niemieckiego pozostawała
na terenach Józefosławia aż do
1944 r., kiedy to została ewakuowana do Niemiec przed nadejściem Armii Czerwonej.
Projekt został zrealizowany
przez Stowarzyszenie Pomysł
na Józefosław we współpracy
z ﬁlią biblioteki w Józefosławiu

Jeden z historycznych domów Józefosławia, ul. Wilanowska 1

oraz Stowarzyszeniem CDN.
Projekt otrzymał doﬁnansowanie z programu Centrum Kultury w Piasecznie „Inicjatywy
Lokalne 2017”.
12 grudnia 2017 o godz. 18.00
w ﬁlii biblioteki w Józefosławiu,

ul. Urocza 14 odbędzie się spotkanie prezentujące rezultaty
projektu, na które serdecznie
zapraszamy.
Anna Czerwieniec,
Stowarzyszenie
„Pomysł na Józefosław”

Przyszłość młodzieżowych rad
Młodzieżowa Rada Gminy zaprasza na debatę związaną z nowelizacją artykułu 5b ustawy o samorządzie.
Debata wpisuje się w cykl wydarzeń podczas wielomiesięcznych ogólnopolskich konsultacji, mających na celu wypracowanie postulatów do zmiany Ustawy o Samorządzie Terytorialnym w kwestii młodzieżowych rad.
W wydarzeniu będą brać
udział uczestnicy mazowieckiego
kongresu młodzieżowych radnych, którzy przez parę dni będą
pracować nad materią ustawy.

W ramach konsultacji do
ośmiu miast wojewódzkich, na
przestrzeni paru miesięcy,
zjadą się młodzieżowi radni
z całej Polski, aby wspólnie wypracować postulaty, które następnie zostaną przekazane do
prac Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzie
żowych Rad przy JST. Jest to
wydarzenie bezprecedensowe,
ponieważ założenia aktu prawnego powstawać będą w śro-

dowisku młodych aktywistów
i obywateli.
Działanie w młodzieżowych
radach to świetna lekcja zarządzania i odpowiedzialności. Młodzi
ludzie w ich strukturach pragną
działać na rzecz ojczyzny oraz
społeczeństwa obywatelskiego.
Chcą świadomie podejmować decyzje, dbać o pewne obszary życia
publicznego, a także mieć wpływ
na prawodawstwo, które ich dotyczy. Młodzieżowe rady to swego

rodzaju unikat. Nie ma drugiego
takiego wzorca na świecie. Należy
być z tego dumnym, ale także pielęgnować i działać na rzecz rozwoju.
Debata odbędzie się 9 grudnia o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy
ul. Kościuszki 5.
*

Zrównoważona mobilność w Piasecznie
17 listopada odbyła się konferencja podsumowująca Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
Podczas konferencji Piaseczno
jako jedna z trzydziestu gmin
w Polsce i jedyna z naszego powiatu otrzymała tzw. złoty dyplom za realizację zadań na rzecz
zrównoważonej mobilności, jak
również za działania i akcje odbywające się w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu i Dniu bez Samochodu.
Działania podejmowane
od święta…
Z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu na terenie
gminy Piaseczno podjęto szereg
działań zachęcających mieszkańców do korzystania z ekologicznych sposobów przemieszczania się. W tym celu ustawiono nowe stojaki dla rowerów, w piątek 22 września obowiązywały darmowe przejazdy
komunikacją zbiorową (autobusy ZTM, Koleje Mazowieckie),
natomiast w niedzielę 24 września zorganizowano piknik edukacyjny „Bezpieczna droga do
szkoły”, podczas którego rowerzyści mieli okazję oznakować
swoje jednoślady grawerem.
Tego samego dnia odbyła się
wycieczka rowerowa mająca za
zadanie promowanie korzystania z roweru jako przyjaznej środowisku formy transportu.
Uczestnicy wycieczki otrzymali
kamizelki i gadżety rowerowe, a

także broszury edukacyjne, których lektura dostarczyła informacji m.in. z zakresu ekologicznej jazdy, zachęcając do wyłączania silnika w samochodzie,
kiedy tylko jest to możliwe (np.
czekając na przejazd pociągu),
hamowania silnikiem, utrzymywania odpowiedniego ciśnienia w oponach, unikania
podróży na krótkich trasach czy
nieprzewożenia zbędnego obciążenia.
…i na co dzień
Działania na rzecz zrównoważonej mobilności w gminie
Piaseczno nie są podejmowane
jedynie podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Transportu. Rozwój i usprawnienie publicznych usług transportowych, poszerzanie i wydłużanie sieci ciągów komunikacji
pieszej i rowerowej, nasadzenia
izolacyjne drzew i krzewów
w ciągach ruchliwych ulic czy
czyszczenie dróg na mokro
w okresach bezdeszczowych – to
tylko niektóre z przykładów działań, które są wdrażane na terenie
gminy przez cały rok. Wszystkie
one mają uczynić ekologiczne
sposoby transportu: komunikację zbiorową, rowerową i pieszą,
bardziej dostępnymi i przyjaznymi dla lokalnej społeczności.
Gmina Piaseczno wraz z sąsiednimi gminami: Konstancin-

Jeziorna oraz Góra Kalwaria,
uczestniczy także w projekcie Budowa Zintegrowanej Sieci
Tras Rowerowych, którego celem jest m.in. przesunięcie ruchu odbywającego się za pomocą motoryzacji indywidualnej na rzecz ruchu niezmotoryzowanego. Projekt zakłada stworzenie spójnego
układu sieci infrastruktury rowerowej na terenie ww. gmin
poprzez wyznaczenie 16 tras
rowerowych o łącznej długości
około 86,8 km. W ramach
nowo projektowanych dróg
planowane jest wybudowanie
około 17,5 km tras, pozostałe
zostaną oznakowane w ciągu
istniejących jezdni. Wybudowana zostanie także podstawowa infrastruktura towarzysząca (stojaki na rowery, stacje
naprawcze). Projekt uzyskał
dofinansowanie z funduszy
europejskich.
Ponadto w lipcu br. Rada
Miejska w Piasecznie podjęła
uchwałę Nr 1053/XXXVI/2017
ustalającą strefę płatnego parkowania dla postoju pojazdów
samochodowych na terenie
dróg publicznych, obejmującą
centrum miasta Piaseczna.
Rozwiązanie to przyczyni się
do wzrostu opłacalności korzystania z transportu publicznego w stosunku do transportu indywidualnego.

Działania edukacyjne
Zrównoważona mobilność
to również jeden z tematów
przewodnich odbywającego
się co roku Dnia Energii, podczas którego uczestnicy mogą
m.in. zasiąść za kierownicą
elektrycznego auta i samodzielnie odbyć jazdę próbną.
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie informuje mieszkańców o negatywnym wpływie
substancji emitowanych przez
silniki samochodowe oraz promuje zrównoważoną mobilność, opracowując i dystrybuując broszury edukacyjne.
W budynkach Urzędu oraz
w piaseczyńskich ośrodkach
zdrowia dostępne jest m.in.
opracowanie „Szkodliwość niskiej emisji – prawda czy mit?”
zawierające kompendium wiedzy z zakresu niskiej emisji
oraz sposobów jej przeciwdziałania, a także ulotki „Zadbaj
o czyste powietrze! Podwieź sąsiada!” informujące o zaletach
przejazdów grupowych, w tym
tzw. carpoolingu. W siedzibie
Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Rolnej dostępne
są ponadto ulotki Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Warszawie: „Pyły
zawieszone”, „Metale i WWA
w pyle PM10”, „Stan jakości powietrza w 2016 r.”, „Ozon w pigułce” (części I i II).
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Cross Mikołajkowy

Dom „Zośki” w rękach
gminy. Co dalej?

W ramach cyklu „Rozbiegajmy Piaseczno” zapraszamy wszystkich amatorów biegania i nordic walkingu na kolejną edycję
Crossu Mikołajkowego. Biegi odbędą się na terenie Górek
Szymona w Zalesiu Dolnym, 10 grudnia, już od godz. 11.00.
PROGRAM MINUTOWY IMPREZY
10.00 – 11.30 – zapisy do Biegu Głównego, biegów towarzyszących oraz wydawanie pakietów
11.00 – start biegu Mały Mikuś na 500 m (rocznik 2009 i młodsi)
11.20 – start Crossu Rodzinnego na 1 km (bez ograniczeń)
11.20 – start marszu nordic walking na 3 km (bez ograniczeń)
12.00 – start Crossu Mikołajkowego na 5 km (12 lat i starsi)
13.00 – wręczenie nagród
14.00 – zakończenie imprezy

26 października podpisany został akt notarialny, na mocy którego gmina Piaseczno
stała się właścicielem Domu „Zośki”.
Należąca ongiś do rodziny Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”,
obecnie niszczejąca i zaniedbana, nieruchomość położona
w Zalesiu Dolnym przy ul. Królowej Jadwigi 11 została wykupiona od prywatnego właściciela za kwotę 750 tys. zł.
Mimo początkowych ustaleń z Chorągwią Stołeczną
o wspólnym zakupie, ostatecznie zadecydowano, że gmina
nabędzie nieruchomość samodzielnie. Uprości to wszelkie dalsze działania, takie jak remont
obiektu, pozyskanie środków
zewnętrznych na ten cel a także
późniejsze zarządzanie nim. Nie
oznacza to jednak, że harcerze
zostali odsunięci od tematu.
Przeciwnie - to oni mają być
w przyszłości głównym użytkownikiem tego - tak bardzo
związanego z historią harcerstwa
i Szarych Szeregów - obiektu.
Natychmiast po zakupie budynek został ubezpieczony
i wstępnie zabezpieczony przed
dalszą degradacją. Zainstalo-

wany został alarm i monitoring,
zabezpieczono wszystkie instalacje wewnętrzne, wyznaczono
zagrażające budynkowi suche
drzewa do wycinki (którą musi
teraz zatwierdzić konserwator
zabytków). Planowane jest też
doraźne zabezpieczenie nieszczelnego dachu plandeką. Następnych ruchem będzie zlecenie ekspertyzy, która określi
stan techniczny budynku i będzie podstawą dalszych działań
remontowych.
Równolegle przystąpiono
do działań długofalowych. Na
ostatniej sesji otwarty został
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tej
działki. Obecnie obowiązują tu
zapisy o zabudowie mieszkaniowej, które są nieadekwatne do
przyszłego przeznaczenia tego
obiektu. Choć nie ma jeszcze
wypracowanych szczegółowych
wytycznych co do funkcji jakie
będzie pełnił Dom „Zośki” po remoncie, to jednak wiadomo, że
będą to cele kulturalno-oś-wia-

Na projekt remontu Domu „Zośki” zapisana została w budżecie
gminy kwota 80 tys. zł.
Foto: Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
towo-muzealne. I takie też zapisy muszą się znaleźć w nowym planie miejscowym.
Co do szczegółowego programu funkcjonalno–użytkowego, to zostanie on wypracowany we współpracy z przyszłymi użytkownikami Domu
„Zośki”, tj. harcerzami, Centrum
Kultury i Muzeum Regionalnym, a także wszystkimi organizacjami i osobami zaangażowanymi w ratowanie Domu
„Zośki”, w tym oczywiście Fundacją Domu „Zośki”. Program ten,
wraz z wynikami ekspertyzy
technicznej, będzie stanowił dla
projektanta podstawę do sporządzenia projektu, wg którego wy-

konany będzie remont budynku. Sporządzona ma być też koncepcja zagospodarowania całej nieruchomości, być może
z obiektami towarzyszącymi.
Co do kosztów samego remontu to zostaną one oszacowane na etapie projektu i następnie wprowadzone do budżetu. Niezależnie od tego, gmina
jako pełnoprawny już właściciel
nieruchomości, powróci do podjętych wcześniej przez burmistrza, bardzo obiecujących rozmów z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, które
dysponuje funduszami na tego
rodzaju cele.
Magdalena Woźniak

Lodowisko otwarte
Na stadionie miejskim w Piasecznie nastąpiło otwarcie sezonu łyżwiarskiego
2017/2018.
Piaseczyńskie lodowisko, tak jak
w poprzednim sezonie, ruszyło
jako jedno z pierwszych na Mazowszu. 12 listopada na przybyłych na otwarcie gości czekały
ciekawe atrakcje, takie jak możliwość zrobienia sobie darmowego, pamiątkowego zdjęcia
w fotobudce czy spróbowania
gorącego gulaszu. Prócz pokazów
z łyżwiarstwa ﬁgurowego odbyły
się konkursy na lodzie, w których
można było wygrać nagrody rzeczowe ufundowane przez gminę
Piaseczno, Starostwo Powiatowe
oraz GOSiR Piaseczno.
Lodowisko jest czynne codziennie w godzinach 9.00 –

21.00 w systemie półtoragodzinnych ślizgawek rozdzielonych
półgodzinną przerwą techniczną przeznaczoną na czyszczenie lodu. Obok lodowiska
działa wypożyczalnia łyżew
z pełną gamą rozmiarów. Wypożyczenie jednej pary na 1,5
godziny – na jedną ślizgawkę –
kosztuje 6 zł. Ceny za korzystanie z samego lodowiska to: bilet
normalny – 6 zł/1,5 godz., bilet
ulgowy – 3 zł/1,5 godz.
Dla zorganizowanych grup
szkolnych z terenu gminy Piaseczno, w godz. 8.30. – 14.30, wstęp
na lodowisko wraz z wypożyczeniem łyżew jest darmowy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzania
nowo utworzonego punktu informacyjnego naszej lokalnej inicjatywy zawiązanej na terenie po-

wiatu piaseczyńskiego – Klastra
Energii Kraina Jeziorki, w trakcie
cotygodniowych dyżurów.
Dyżury będą się odbywały
w poniedziałki w godz. od 12.00

Nowa ﬁlia Urzędu
Pocztowego w Julianowie
Poczta Polska S.A. Region
Sieci Warszawa-Województwo informuje, że 31 października 2017 r. została
uruchomiona ﬁlia Urzędu
Pocztowego przy ul. Julianowskiej 90F w Julianowie.
Placówka obsługuje klientów w następujących godzinach:
poniedziałek: 10.00 – 20.00, wtorek – piątek: 8.00 – 18.00.

Komputer dla seniora

Inauguracja sezonu na lodowisku
W tym roku na GOSiRowej tafli, prócz zajęć z łyżwiarstwa figurowego prowadzonych przez Szkółkę Łyżwiarską
LUTZ Piaseczno, odbywają się
zajęcia dla dzieci z nauki jazdy
z elementami hokeja prowadzone przez firmę PIRUET. Tak
jak w poprzednim roku, wieczorne godziny, tj. 20.45 –
22.45, będą przeznaczone dla
grup zorganizowanych na grę

Foto: GOSiR
w hokeja. Koordynatorem zajęć będzie firma „PIRUET”.
Zadaszenie lodowiska pozwala na funkcjonowanie obiektu niezależnie od warunków
pogodowych i zapewnia dłuższą jego eksploatację. Kryte lodowisko to owoc dobrych relacji Starostwa Powiatowego
z gminą Piaseczno.
Katarzyna Kondraciuk

Dyżur przedstawiciela
Klastra Energii Kraina Jeziorki
Poprzez Klaster Energii chcemy mieć
wpływ oraz decydujący głos w sprawach
związanych z zabezpieczeniem potrzeb
energetycznych naszego regionu.

KLASYFIKACJA I NAGRODY
Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal.
W Biegu Głównym na 5 km prowadzona będzie klasyﬁkacja
generalna kobiet i mężczyzn, bez podziału na kategorie wiekowe. W biegach na 500 m oraz na 1 km, a także w marszu
nordic walking na 3 km – prowadzona będzie klasyﬁkacja generalna kobiet i mężczyzn, bez podziału na kategorie wiekowe.
Zapisy do biegów na stronie internetowej www.kondycja.com.pl/startmeta/ – dostępne do 5 grudnia br. lub
do wyczerpania miejsc. Regulamin zawodów na stronie
http://www.kondycja.com.pl/aktywnosci/cross-mikolajkowy/#Regulamin.
Zespół Stowarzyszenia Kondycja

do 14.00, na parterze, w małej
sali konferencyjnej (przy sali obsługi klientów) w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.
Dzięki inicjatywie Klastra
będziemy wspólnie decydować
o kierunkach rozwoju naszej
energetyki, inwestycjach oraz
kosztach energii na obszarze
działania naszego Klastra. Dzia-
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Rada Miejska
rada@piaseczno.eu
Burmistrz
Zdzisław Lis
sekretariat@piaseczno.eu

Miejska Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno poprowadzi kolejny cykl nieodpłatnych szkoleń dla seniorów
z obsługi komputera. Pierwsza edycja rusza już w listopadzie.
Blisko dwadzieścia procent mieszkańców gminy Piaseczno to osoby 60+. Ich aktywizacja to kluczowy obszar zainteresowania władz lokalnych. Jednym z działań podejmowanych w gminie jest przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno
od lat prowadzi zajęcia dla seniorów z obsługi komputera
i Internetu. – Nasze placówki to nie tylko przechowalnia księgozbiorów, lecz także nowoczesne centra aktywności lokalnej – mówi dyrektor biblioteki Łukasz Załęski. – Idziemy
z duchem czasu i chcemy nadal się rozwijać razem z naszymi
czytelnikami. Posiadamy elektroniczny dostęp do księgozbiorów, w gminie ruszył portal skierowany do seniorów –
Senioralne Piaseczno (senioralne.piaseczno.eu). To również
jeden z powodów, dla których organizujemy szkolenia z obsługi komputera – dodaje dyrektor Łukasz Załęski. W trakcie
zajęć i konsultacji będzie można nauczyć się rozwiązywać
problemy z obsługą komputera, rozwijać swoje pasje, wyszukiwać rozmaite informacje, edytować zdjęcia lub dzielić
się swoimi zainteresowaniami.
Zajęcia będą organizowane w dwóch edycjach – jesiennej (od listopada 2017) oraz wiosennej (od lutego 2018
– zapisy od 15 stycznia). Zajęcia będą prowadzone w dwóch
grupach – początkującej i zaawansowanej. Oprócz tego
równolegle będą odbywać się konsultacje dla osób, które
biegle obsługują komputer i nie potrzebują cyklicznego
szkolenia, jednak mają konkretny problem do rozwiązania
z Internetem lub pocztą elektroniczną. Liczba miejsc na
kursach jest ograniczona.
Zajęcia komputerowe dla seniorów organizowane są
w następujących placówkach:
• edycja jesienna – Biblioteka Główna, tel. 22 756 73 58, ﬁlia
Zalesie Górne, tel. 22 756 52 24;
• edycja wiosenna – ﬁlia Józefosław, tel. 22 390 58 87, ﬁlia
w Głoskowie, tel. 22 390 58 27.

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:
Tomasz Pawlak

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

Podobnie jak w zeszłym roku zapaleniu lampek na choince toważyszyć będzie oprawa pirotechniczna
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Niedzielne popołudnie 10 grudnia warto
zarezerwować na wspólne świętowanie
mikołajek.
Na rynku, który ze względów bezpieczeństwa tego dnia będzie zamknięty dla ruchu kołowego, wydzielone zostaną trzy strefy. Od
strony Przystanku Kultura stanie
podest, na którym w godzinach
15.00 – 17.00 zaplanowano występy
muzyczne. Gościem specjalnym
imprezy będzie kapela góralska Beskid, która zagra najpiękniejsze kolędy i pastorałki góralskie. – Aby oddać ducha prawdziwych świąt,
zaprosiliśmy w tym roku kapelę
z gór, z Podbeskidzia, która od kilkudziesięciu lat pielęgnuje muzykę
z tego regionu – wyjaśnia Katarzyna Biernadska-Hernik, wicedyrektorka Centrum Kultury.

Kiermasz Świąteczny
i spotkanie z Mikołajem
Dookoła fontanny oraz na zamkniętej ulicy ulokowane będą
stoiska Kiermaszu Świątecznego,
pełne ozdób, pomysłów na prezenty i świątecznych smakołyków. Na przedświąteczne zakupy
zapraszamy w godz. 11.00 – 17.00.
Nie zabraknie także bezpłatnego
poczęstunku dla mieszkańców.
– Na rozgrzanie się przygotowaliśmy pierogi z barszczem czerwonym, które rozdawane będą ze
specjalnego namiotu – dodaje Katarzyna Biernadska-Hernik.
Bliżej kościoła będzie można
znaleźć strefę animacji mikołajko-

wych, która rusza o godz. 12.30.
Przybyły na saniach Święty Mikołaj będzie rozdawać drobne prezenty, a Pani Mikołajowa z pomocnikami będzie zachęcać do
własnoręcznego wykonania i ozdobienia pierników. Chętni do
przygotowania wyjątkowej ozdoby lub kartki z życzeniami będą
mogli skorzystać ze stanowiska
warsztatowego pełnego materiałów plastycznych. Podobnie jak
w zeszłym roku, zakupione na
kiermaszu prezenty będzie można
zapakować w samodzielnie ozdobioną torbę lub fantazyjnie udekorowany pakunek. Rodziny lubiące rywalizację zapraszamy do
udziału w grze miejskiej, w której
do wygrania będą atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów imprezy, czyli Centrum
Kultury w Piasecznie oraz gminę

Piaseczno.
Wspólne odliczanie
Tradycyjnie kulminacją imprezy będzie zapalenie lampek
na choince wspólnie z burmistrzem, zaplanowane na godz.
16.00. Towarzyszyć mu będzie
pokaz efektów pirotechnicznych. – Dziewięciometrowa
choinka pojawia się na rynku od
2011 roku i dzielnie zastępuje
w sezonie zimowym popularną
fontannę, przynosząc wiele radości w okresie zimowym –
mówi Łukasz Wyleziński, kierownik Biura Promocji i Informacji Gminy Piaseczno. – Efektownie „odpalając choinkę”,
wprowadzamy mieszkańców
w świąteczny nastrój, który,
mam nadzieję, będzie wszystkim towarzyszyć aż do samych
świąt – dodaje.
*

Młynarski według Machalicy
2 grudnia w Centrum Kultury w Piasecznie wystąpi z recitalem Piotr Machalica.
Recital „Mój ulubiony Młynarski”
to hołd składany Mistrzowi przez
Piotra Machalicę, który jego piosenki śpiewa od zawsze. Tym razem powstał koncert przeplatany
opowieścią i poezją, składający się
wyłącznie z utworów, które wyszły spod pióra Mistrza. Są to piosenki autorskie i znakomite przekłady, które stały się ważną częścią
polskiej kultury. W programie
koncertu m.in.: „Jeszcze w zielone
gramy”, „Tango desperado”, „Nie
ma jak u mamy”, „Bynajmniej”,
„Moje ulubione drzewo”, „Najpiękniejszy list miłosny”, „Idź swoją
drogą” czy „Blue Tango”.

Piotr Machalica to nie tylko
znakomity aktor, ale również utalentowany, niezwykle świadomy
wokalista. Jest wybitnym interpretatorem, znanym z tego, że
tekst piosenki podaje jak nikt inny.
Towarzyszyć mu będą: Michał
Walczak i Krzysztof Niedźwiecki
przy gitarach oraz Paweł Surman,
grając na trąbce, akordeonie i instrumentach perkusyjnych.
Zapraszamy serdecznie na
ucztę dla uszu oraz duszy –
wspomnienie Mistrza – Wojciecha Młynarskiego. Koncert odbędzie się w sobotę 2 grudnia
o godz. 18.00 w sali Domu Kul-

Bilety dostępne są w przedsprzedaży w cenie 40 zł w kasie Domu
Kultury oraz na portalu biletyna.pl.
Foto fb artysty
tury w Piasecznie przy ul. Kościuszki 49. Mamy też dla Czytelników niespodziankę – podwójna wejściówka na koncert

będzie do wygrania w konkursie
facebookowym na proﬁlu gminy
Piaseczno. Zapraszamy do śledzenia fanpage’a.

Z życzeniami dla 100-latki
Najlepsze życzenia z okazji setnych urodzin pani Marty Stelmaszczyk złożyli jubilatce, podczas uroczystości rodzinnej,
zastępcy burmistrza – Hanna Kułakowska-Michalak oraz Daniel Putkiewicz.
Życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz wielu lat pełnych rodzinnego ciepła, wiceburmistrzowie
wręczyli szanownej jubilatce pamiątkową tabliczkę oraz kwiaty

i kosz delikatesów. Pani Marta cieszy się dobrym zdrowiem, pogodą ducha i wsparciem rodziny. Mieszka w Zalesiu Dolnym od urodzenia.

Foto Małgorzata Idaczek URZĄD MIASTA

Kolejne laury dla „Barażu”

Wspierany przez gminę Piaseczno krótkometrażowy ﬁlm
„Baraż” zdobył 2 nagrody na Festiwalu Filmowym Nowe
Kino w Nowym Sączu.
Opowieść o relacji syna z ojcem z piłką nożną w tle podbiła
serca jury festiwalowego. Okazała się być najlepszą spośród
blisko stu, które spłynęły na tegoroczną edycję festiwalu, który
odbył się w dniach 17-18 listopada. Film został nagrodzony
– za umiejętność opowiadania o ważnych sprawach w prosty
sposób – uzasadniał Robert Gliński, dyrektor artystyczny festiwalu, wręczając statuetkę Tomaszowi Gąssowskiemu.
Dwa tygodnie wcześniej ﬁlm, który kręcony był na terenie
gminy Piaseczno, otrzymał dwie główne statuetki na 11. Festiwalu Filmowym Offeliada w Gnieźnie.
W listopadzie ﬁlm otrzymał także jedną z czterech nagród
przyznanych przez jury konkursu głównego na 32. Europejskim
Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Brest – jednym
z dwóch najważniejszych festiwali krótkich metraży we Francji.
W ciągu siedmiu dni festiwalowych pokazano 250 ﬁlmów
(wybranych z ponad 1 800 zgłoszonych) z 30 krajów. Do Konkursu Europejskiego, głównego konkursu festiwalu, wybrano
36 tytułów. „Baraż”, który otrzymał Prix Conseil Départemental du Finistère, jest jedynym polskim ﬁlmem, który został zakwaliﬁkowany do konkursu tego prestiżowego i znanego na
całym świecie festiwalu.
„Baraż” jest również na liście 100 ﬁlmów krótkometrażowych, które obejrzy nominująca do Oscarów Amerykańska
Akademia Filmowa.
Gratulujemy reżyserowi Tomaszowi Gąssowskiemu i życzymy kolejnych laurów!

Kup bilet na biletyna.pl
Centrum Kultury uruchomiło możliwość kupowania
online biletów na wydarzenia i koncerty.
Wchodząc na portal www.biletyna.pl i wpisując w polu
wyszukiwania „Piaseczno”, ukażą się nam płatne wydarzenia, na które kupimy bilet w łatwy sposób, płacąc elektronicznie. Od razu po wpływie środków na konto organizatora elektroniczny bilet traﬁ na skrzynkę mailową osoby
kupującej, na adres podany przy rejestracji konta. Jeśli
zaznaczymy, że chcemy otrzymać bilet w formie papierowej, zostanie on nam wysłany listem poleconym (8,00
zł) lub kurierem (15,00 zł).
– Gdy organizowaliśmy koncert popularnej gwiazdy,
bilety rozchodziły się w kasie jak świeże bułeczki, ale
mieszkańcy narzekali, że kupowali je tylko wybrańcy, którzy albo wysyłali po nie swoje babcie, albo mieli czas wyjść
z pracy na chwilę. Teraz każdy ma takie same szanse
na zdobycie wejściówki – podkreśla Katarzyna Biernadska-Hernik, wicedyrektor Centrum Kultury w Piasecznie.
Zachęcamy do korzystania z tej nowoczesnej i komfortowej formy zakupu biletów.

Happening Mikołajkowy
W niedzielę 3 grudnia na
miejskim rynku odbędzie się
Happening Mikołajkowy.
W godz. 12.00–14.00 na
piaseczyńskim rynku będzie
czekał Święty Mikołaj ze
słodką paczuszką i ciepłym
słowem. Wszystkie zakupione
ciasta, ozdoby świąteczne,
książki i inne różności pozwolą Fundacji Pomóż Dorosnąć na wsparcie rodzin
w ogromnej potrzebie w okresie świątecznym.
– Bardzo liczymy na Waszą obecność i wsparcie! Wszystkie
osoby, które chciałyby coś podarować na nasz kiermasz, zapraszamy do kontaktu – zachęca Ewa Lubianiec z Fundacji.
Fundacja Pomóż Dorosnąć
www.pomozdorosnac.pl

